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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, państwowa jednostka organizacyjna
posiadająca osobowość prawną, do której zadań należy m.in. wydawanie opinii do projektów programów polityki zdrowotnej.

Depresja

Stany wyróżnione w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-101), w ramach grupy zaburzeń afektywnych (nastroju) (F30-F39), głównie
jako Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F31.3-5), Epizod depresyjny (F32) i Zaburzenia
depresyjne nawracające (F33).

Działania/
przedsięwzięcia
związane
z depresją

Prowadzone przez samorządy działania/przedsięwzięcia na rzecz zapobiegania i leczenia depresji.

JST
lub samorząd/
samorządy
NFZ

Jednostka Samorządu Terytorialnego/Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Narodowy Fundusz Zdrowia

NPOZP

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (w latach 2011–2015) – opisany
w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128).

NPOZP 2017

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, o którym mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz. U. poz. 458).

Program
polityki
zdrowotnej

zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych
jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym
terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych
potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo JST (art. 5
pkt 29a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Świadczenie
zdrowotne

działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych
regulujących zasady ich udzielania (art. 5 pkt 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Ustawa
o działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie

oznacza ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.).

Ustawa o NIK

oznacza ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.).

Ustawa
o ochronie
zdrowia
psychicznego

oznacza ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 882, ze zm.).

Ustawa
o świadczeniach
opieki
zdrowotnej

oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.).

Ustawa
o zdrowiu
publicznym

oznacza ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1492).
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International Classification of Diseases.

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące cel
główny kontroli

Czy programy obejmujące
przeciwdziałanie i leczenie
depresji, przygotowane przez
administrację publiczną,
osiągają zakładane cele?

Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli

WYMIENIĆ TEKST

1. Czy w administracji
publicznej opracowano
i wdrożono rozwiązania
dotyczące zapobiegania
i leczenia depresji?
2. Czy monitorowano
rezultaty osiągane
w związku z działaniami
podejmowanymi na rzecz
zapobiegania i leczenia
depresji?
3. Czy prawidłowo
planowano
i wykorzystywano środki
publiczne przeznaczone
na zapobieganie i leczenie
depresji?
4. W jaki sposób organy
administracji publicznej
współdziałały w zakresie
zapobiegania i leczenia
depresji?

Jednostki
skontrolowane
(łącznie 13)

Urzędy Marszałkowskie
(łódzki, małopolski,
mazowiecki, śląski)
Urzędy Miast (Gdańsk,
Wrocław)
Realizatorzy zadań zleconych
przez JST (siedem jednostek)

Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat
depresja stanie się najczęstszym problemem zdrowotnym. Z chorobą tą
wiąże się wiele negatywnych konsekwencji społecznych, m.in. osoby cierpiące na ciężką depresję nierzadko muszą rezygnować z pracy i bywa,
że pozostają bezrobotne. Powoduje to wzrost wydatków na zasiłki chorobowe i zasiłki dla bezrobotnych.
Depresja jest jednym z zaburzeń psychicznych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie na co dzień. Stan ten cechuje się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań.
Zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku
i przeważnie mają charakter nawracający. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że depresja jest chorobą ogólnoustrojową, której występowanie,
przy braku właściwego leczenia, powoduje zwiększenie ryzyka występowania chorób somatycznych i na odwrót – choroby somatyczne, zwłaszcza
przewlekłe, zwiększają ryzyko wystąpienia depresji. Dlatego też tak istotne
jest podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie,
ewentualnie wczesne wykrywanie i leczenie depresji.
Według dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia pt. Mental Health
Action Plan 2013–20202 depresja stanowi obecnie 4,3% globalnego obciążenia wszystkimi chorobami i jedną z największych pojedynczych przyczyn niesprawności w skali świata (11% wszystkich lat życia skorygowanych niesprawnością na świecie – DALY3). Szczególnie często występuje
wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród osób starszych. Na świecie choruje na nią ponad 350 mln ludzi4.
Infografika nr 1
Występowanie oraz obciążenie depresją i zaburzeniami lękowymi w krajach regionu europejskiego

Jednostki nieobjęte
bezpośrednią kontrolą
NIK, z których
zasięgano informacji
w trybie art. 29 ustawy
o NIK

Ministerstwo Zdrowia
Oddziały Wojewódzkie NFZ
Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie
AOTMiT

Okres objęty kontrolą

1.01.2015 r.–30.09.2017 r.
W badaniach kontrolnych
uwzględniono okres
wcześniejszy, jeśli
prowadzone wówczas
działania miały istotne
znaczenie dla kontrolowanej
działalności.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Depression and Other Common Mental Disorders Global Health
Estimates – WHO/MSD/MER/2017.2 © World Health Organization 2017.

2

World Health Organization. Mental Health Action Plan 2013–2020. World Health Organization 2013.

3

DALY – z ang. disability-adjusted life years – lata życia skorygowane niesprawnością, wskaźnik
stosowany do określenia stanu zdrowia danego społeczeństwa według WHO.

4

Marcus M. Yasamy T.M., van Ommeren M., Chisholm D., Saxena S. Depression. A global Public health
Concern. WHO Department of Mental Health and Substance Abuse. 2012. World Health Organization.
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Infografika nr 2
Zaburzenia depresjne. Liczba przypadków w mln/udział w populacji światowej w %.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Depression and Other Common Mental Disorders Global Health
Estimates – WHO/MSD/MER/2017.2 © World Health Organization 2017.

Infografika nr 3
Zaburzenia lękowe. Liczba przypadków w mln/udział w populacji światowej w %.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Depression and Other Common Mental Disorders Global Health
Estimates – WHO/MSD/MER/2017.2 © World Health Organization 2017.

Eksperci podkreślają, że niezależnie od potrzeby zapewnienia chorym
odpowiedniej opieki medycznej i dostępu do terapii, niezbędne jest podejmowanie profilaktycznych działań mających na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie depresji5.
Badania naukowe6 potwierdziły istnienie problemu depresji w społeczeństwie polskim. Stwierdzono bowiem, że u 3% mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej w wieku produkcyjnym7 (766 tys. osób) wystąpił przynajmniej

6

5

Źródło: Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016–2020.

6

Instytut Psychiatrii i Neurologii. Akademia Medyczna we Wrocławiu. Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych
i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej EZOP – Polska. 2012.

7

Dane te nie uwzględniają populacji dzieci i osób w wieku powyżej 65 lat.
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jeden epizod depresyjny o dowolnym nasileniu. Dodatkowo, w oparciu
o wyniki tych badań stwierdzono, że wskaźniki depresji rosną wraz z wiekiem. Na depresję cierpiało 5% osób powyżej 50. roku życia, podczas
gdy w grupie dzieci/młodzieży w wieku 6–12 lat wskaźnik ten wynosił 2%.
Z kolei badania przeprowadzone przez Instytut Zarządzania w Ochronie
Zdrowia (IZWOZ) wykazały m.in., że w 2013 r. w Polsce8:
−− zarejestrowanych zostało 289,8 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej
niezdolności do pracy z tytułu depresji, które wydano 93,9 tys. osobom
na łączną liczbę 5388,6 tys. dni absencji chorobowej (14 763,3 lat);
−− skumulowana roczna liczba lat finansowania świadczeń rehabilitacyjnych związanych z depresją wyniosła 2226,5 (szacunek IWZOZ dla krótkoterminowej niezdolności do pracy);
−− skumulowana roczna liczba lat pozostawania na świadczeniu rentowym
związanym z depresją wyniosła 7395,9 (szacunek IWZOZ dla długoterminowej niezdolności do pracy);
−− łączna liczba lat utraconej produktywności wyniosła 24 385,7;
−− łączne koszty pośrednie depresji (koszt produktu utraconego przez społeczeństwo w wyniku choroby lub procesu jej leczenia), oszacowane
metodą kapitału ludzkiego, wahały się (w zależności od przyjętego
podejścia9) od 1,0 mld zł do 2,6 mld zł.
W ocenie ekspertów10 depresja powinna być traktowana jako jednostka
priorytetowa w obszarze chorób psychiatrycznych, nie tylko ze względu
na wysokie koszty społeczne, ale także ze względu na wysokie zagrożenie
śmiertelnością w wyniku samobójstw.
Analiza11 porównawcza wskaźników samobójstw na 100 tys. mieszkańców
w 2015 r. prowadzona w odniesieniu do 22 państw europejskich wykazała że wskaźnik wyższy niż Polska (13,5 osoby na 100 tys. mieszkańców)
wystąpił tylko w sześciu krajach (Estonii, Belgii, na Węgrzech, Słowenii,
Łotwie i Litwie). Szczegółowe dane przedstawia infografika zamieszczona
poniżej.

8

Depresja – Analiza Kosztów Społecznych i Ekonomicznych – Instytut Zarządzania w Ochronie
Zdrowia, Warszawa 2014, Wydawca – Uczelnia Łazarskiego.

9

Iloczyn utraconej produktywności i jednego z czterech alternatywnych parametrów:
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto; PKB per capita; PKB na jednego pracującego;
PKB na jednego pracującego skorygowanego o współczynnik wydajności pracy przyjmowany
przez KE.

10 Badania przeprowadzone przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia – Depresja – Analiza
Kosztów Społecznych i Ekonomicznych – Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa
2014, Wydawca – Uczelnia Łazarskiego.
11 Opracowanie własne na podstawie danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD).
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Infografika nr 4
Wskaźniki samobójstw w wybranych krajach europejskich. Ogółem na 100 000 mieszkańców w 2015 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Według danych Policji liczba samobójstw zakończonych zgonem
w 2012 r. wyniosła 4177 i w kolejnych czterech latach była każdorazowo
wyższa osiągając najwyższy poziom w 2014 r., tj. 6165 samobójstw12.

8

12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem: 2012 r. – 4177, 2013 r. – 6101, 2014 r. – 6165, 2015 r.
– 5688, 2016 r. – 5405.
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Cytowane wyżej opracowania wskazują, że depresja jest najczęstszą
przyczyną samobójstw, przy czym nie prowadzi się szczegółowej statystyki w tym zakresie.
Infografika nr 5
Zamachy samobójcze w Polsce zakończone zgonem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Policji: http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/
zamachy-samobojcze.

Dynamiczny rozwój społeczny i gospodarczy, zwiększone oczekiwania
społeczne i ambicje oraz powszechne narażenie na stres sprzyjają występowaniu depresji. Przeciwwagę stanowić może popularyzacja informacji
na temat głównych czynników ryzyka, jak również pogłębianie świadomości społecznej dotyczącej wczesnego rozpoznawania i metod zapobiegania
tej chorobie (zapobieganie zaniedbywaniu higieny życia codziennego, snu,
właściwego żywienia oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji leczenia psychiatrycznego).
Odpowiednia profilaktyka depresji powinna umożliwiać wczesne wykrycie
problemu oraz zapewnić powszechnie dostępną opiekę zdrowotną i pomoc
niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym
i społecznym. W rezultacie, poza uzyskaniem „zdrowszego społeczeństwa”,
ograniczone zostaną negatywne skutki tego problemu dla budżetu państwa,
co powinno przejawiać się zmniejszeniem nakładów związanych z absencją
pracowniczą i wymaganym leczeniem.
Przeprowadzona kontrola NIK koncentrowała się na ocenie skuteczności JST w realizacji zadań z zakresu zapobiegania i leczenia depresji. Założono, że wartością dodaną kontroli będzie wskazanie możliwości usprawnienia tego systemu. Dokonane bowiem ustalenia mogą stać się podstawą
do wprowadzenia zmian ukierunkowanych na zwiększenie skuteczności
działań podejmowanych przez JST.
Do zadań własnych samorządów województw, powiatów i gmin, należy
podejmowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym
w szczególności działań określonych w ustawie o zdrowiu publicznym
oraz Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (art. 2 ust. 4

9

WPROWADZENIE
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Zgodnie z ustawą o świadczeniach
zdrowotnych do zadań własnych gmin, powiatów i województw w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy
w szczególności: opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów
polityki zdrowotnej, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.
Oprócz jasnego i precyzyjnego sformułowania celów programu (głównych
i szczegółowych), oraz horyzontu czasowego ich realizacji, ustawodawca
zobowiązał JST do zaimplementowania w programach polityki zdrowotnej
mierników efektywności, które umożliwiają ocenę skuteczności zaplanowanych i podejmowanych działań w stosunku do założonych celów.
Takie rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę, jak również wymóg
w zakresie opiniowania projektów programów JST przez AOTMiT, w ocenie NIK, ukierunkowane są na zapewnienie efektywnego gospodarowania
środkami publicznymi przez jednostki samorządowe.
Wyniki
dotychczasowych
kontroli NIK

10

Zagadnienia związane z zapobieganiem i leczeniem depresji nie były
do tej pory bezpośrednio przedmiotem kontroli NIK.

2. OCENA OGÓLNA
Choć problem depresji jest znany i generuje istotne koszty społeczne, a związana z profilaktyką i leczeniem depresji działalność JST może stanowić istotne
uzupełnienie dla oferty świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego, gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zadania tego rodzaju realizują
tylko niektóre z nich.
Spośród sześciu skontrolowanych przez NIK samorządów, które prowadziły
działania ukierunkowane na profilaktykę i leczenie depresji13, jedynie w trzech
opracowano i wdrożono rozwiązania dotyczące zapobiegania i leczenia depresji w formie kompleksowych programów polityki zdrowotnej. Zakładane cele
osiągnięto jedynie w jednym z czterech badanych programów.

Nie wszystkie
realizowane
przez samorządy
programy obejmujące
przeciwdziałanie
i leczenie depresji
osiągały zakładane cele

Niemal wszystkie przedsięwzięcia związane z depresją były prowadzone
poza tymi programami14. W ocenie NIK jest to zjawisko niepożądane. To programy polityki zdrowotnej są optymalną formą dla zapewnienia skutecznej, bezpiecznej i efektywnej realizacji działań z zakresu opieki zdrowotnej
przez JST, gdyż realizowane są zwykle w kilkuletniej perspektywie czasowej
i podlegają określonym wymogom prawnym, a w szczególności opiniowaniu
przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Działania realizowane
poza tymi programami przybierają natomiast formę pomocy o charakterze
doraźnym, jednorazowym, bez możliwości oceny w dłuższej perspektywie czasowej skuteczności realizacji zaplanowanych działań w stosunku do założonych
celów oraz ewaluacji uzyskanych efektów zdrowotnych. Zwiększać mogą również ryzyko dokonania nieodpowiedniego wyboru rodzaju działań w trudnym
i społecznie wrażliwym obszarze zdrowia psychicznego obejmującym depresję.
Efekty prowadzonych przez JST działań na rzecz zapobiegania i leczenia depresji nie zawsze były rzetelnie monitorowane. Tylko w dwóch z sześciu skontrolowanych samorządach prawidłowo monitorowano i zwymiarowano efekty
realizacji tych działań.
Pomimo że depresję zaliczono do istotnych problemów zdrowia psychicznego w pięciu z sześciu objętych kontrolą JST, to zakres i skala podejmowanej w związku z tym aktywności samorządów warunkowana była ich możliwościami finansowymi. W trzech JST zainteresowanie udziałem w realizowanych działaniach związanych z depresją przewyższało możliwości uzyskania
oczekiwanej pomocy. Tym samym, realizacja przez skontrolowane JST zadań
związanych z zapobieganiem i leczeniem depresji nie wpływała w istotny sposób na poprawę zdrowia psychicznego społeczności lokalnych.
Wybór realizatorów zadań w zakresie zapobiegania i leczenia depresji,
w tym prowadzonych poza programami polityki zdrowotnej, nie zawsze dokonywany był przez JST w oparciu o właściwe przepisy. Ocena efektywności
wydatkowania środków finansowych na zadania z zakresu profilaktyki i leczenia depresji była niemożliwa w odniesieniu do zadań o charakterze doraźnym
– jednorazowym realizowanym poza programami polityki zdrowotnej. W kontroli odnotowano również przypadki finansowania zadań bez uprzedniego uzyskania wymaganej w tym zakresie uchwały zarządu województwa, nieprawidłowego ewidencjonowania wydatków, oraz nierzetelnej weryfikacji rozliczeń
i sprawozdań przedstawianych przez realizatorów zadań.
Obejmująca problematykę depresji współpraca JST z organami administracji
rządowej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, innymi jednostkami
samorządowymi oraz środowiskiem medycznym przebiegała na ogół prawidłowo, a nieliczne stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości nie miały
zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

13 W tym głównie o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.
14 105 ze 109 (96%).
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OCENA OGÓLNA
Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że prowadzenie działań profilaktycznych wpływających na wzrost poziomu świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych, jest m.in. celem opracowanego
przez Ministerstwo Zdrowia „Programu zapobiegania depresji w Polsce
na lata 2016–2020”. Wprawdzie efekty realizacji tego programu nie są jeszcze
znane, ale jego wdrażanie jest już opóźnione w stosunku do harmonogramu.
W ramach zadania15 obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania, wczesnego wykrywania
i leczenia depresji nie udało się przygotować odpowiedniego hasła do kampanii społecznej, choć prace nad nim trwały ponad rok. W konsekwencji skrócony zostanie, planowany pierwotnie na lata 2018–2020, okres emisji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej depresji w środkach
masowego przekazu, co w ocenie NIK jest niekorzystne z punktu widzenia
realizacji celu tego programu.

12

15 Edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki depresji za pomocą środków masowego
przekazu.

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Wszystkie objęte kontrolą JST16 były przygotowane organizacyjnie do planowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją zadań związanych z ochroną
zdrowia psychicznego, w tym dotyczących zapobiegania i leczenia depresji17 prowadzonych w formie programów polityki zdrowotnej18. Przyjęte
w tym zakresie regulacje wewnętrzne eliminowały możliwość powstawania
sporów kompetencyjnych.
[str. 25]

Samorządy były
przygotowane
organizacyjnie
do realizacji zadań
związanych z depresją

Problematyka depresji nie była przedmiotem szczególnego i bezpośredniego zainteresowania radnych wojewódzkich i miejskich badanych JST.

[str. 25]
W pięciu samorządach, z sześciu badanych, rzetelnie analizowano potrzeby
zdrowotne19 mieszkańców miast i województw w zakresie zaburzeń depresyjnych. W tym celu urzędy gromadziły i analizowały aktualne dane dotyczące m.in. sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, tj. np. odnośnie
zachorowalności na depresję czy dostępności do świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego. Wyjątek stanowił Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, który nie przeprowadził kompleksowej analizy potrzeb
zdrowotnych mieszkańców województwa w zakresie zdrowia psychicznego w latach 2015–2017.

Samorządy w większości
rzetelnie identyfikowały
potrzeby zdrowotne
w zakresie depresji

W oparciu o przeprowadzone analizy zidentyfikowano potrzeby zdrowotne
związane z depresją i zaliczono je do istotnych problemów zdrowia psychicznego w pięciu z sześciu badanych samorządów, tj. w Gdańsku, Wrocławiu oraz województwach śląskim, małopolskim i łódzkim. Problem depresji, w szczególności wśród młodzieży szkolnej, został zidentyfikowany
również w województwie mazowieckim. Diagnozę potrzeb zdrowotnych
w tym zakresie zawarto w programach polityki zdrowotnej opracowanych
przed 2015 r., a realizowanych w latach 2015–2017.
[str. 25–26]
Wszystkie objęte kontrolą JST (sześć) wdrożyły w latach 2015–2017 rozwiązania ukierunkowane na profilaktykę i leczenie depresji, ale jedynie trzy
z nich w formie programów polityki zdrowotnej. Pozostałe trzy samorządy
działania związane z depresją prowadziły w ramach lokalnych lub regionalnych programów ochrony zdrowia psychicznego, w tym w szczególności,
jako zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Samorządy realizowały
zadania związane
z depresją w większości
poza programami
polityki zdrowotnej

W konsekwencji aż 105 ze 109 (96%) zadań czy przedsięwzięć związanych z depresją prowadzonych przez skontrolowane samorządy realizowano poza programami.

16 Łącznie sześć jednostek.
17 Dalej również: „zadań w zakresie depresji” lub „zadań związanych z depresją”.
18 Zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 2015 r., programów zdrowotnych.
19 Zgodnie z art. 5 pkt 29 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, przez potrzeby zdrowotne
należy rozumieć liczbę i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być zapewnione
w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy świadczeniobiorców.
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Infografika nr 6
Formy działania JST na rzecz zapobiegania i leczenia depresji w latach 2015–2017
(do końca września)

Źródło: Wyniki przeprowadzonej kontroli.

Problematyki depresji dotyczyły w szczególności cztery programy polityki
zdrowotnej:
 Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców Województwa Małopolskiego „Wyprzedzić smutek”, realizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży,
realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
 Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej – Program
edukacyjno-konsultacyjny oraz „Psycho-Kreacje” Program aktywizujący
dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, realizowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Wszystkie te programy samorządy opracowały przed 1 stycznia 2015 r.20
Kluczowe działania, zaprojektowane i wdrożone do realizacji w ramach
programów polityki zdrowotnej i zadań realizowanych przez samorządy
w zakresie depresji, miały charakter edukacyjno-profilaktyczny, stanowiący
uzupełnienie dla oferty świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego, gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
[str. 26–28]
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20 Tj. przed datą wydzielenia realizowanych przez JST programów polityki zdrowotnej z szerszej
kategorii programów zdrowotnych.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Infografika nr 7
Cechy programu polityki zdrowotnej

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie opracowania AOTMiT "Praktyczne wskazówki dotyczące planowania,
wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej", Warszawa 2016 r. Wersja 1.1.

Jedynie jeden z trzech samorządów realizujących w okresie objętym kontrolą programy polityki zdrowotnej dotyczące depresji21 uzyskał pozytywną opinię Prezesa AOTMiT dla swoich projektów (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).

Ograniczony wpływ
AOTMiT na działania
samorządu w zakresie
depresji

Negatywnie oceniony przez Prezesa AOTMiT projekt programu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego został, przed jego wdrożeniem, zmodyfikowany pod kątem sformułowanych uwag. Natomiast,
oceniony warunkowo pozytywnie, projekt programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został wdrożony do realizacji w niezmienionym kształcie. W ocenie autora tego programu zgłoszone przez AOTMiT
uwagi, dotyczące m.in. konieczności wprowadzenia mierników efektywności i aktualizacji wskaźników epidemiologicznych populacji, nie miały
zasadniczego wpływu na jego prawidłową realizację.
W okresie objętym kontrolą opinie AOTMiT w sprawie projektów programów polityki zdrowotnej nie miały charakteru wiążącego. Istotne zmiany
w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych raz niektórych innych ustaw22. 
[str. 27–28]
21 Zasady realizacji poszczególnych programów zostały określone w ich treści, indywidulnie
dla każdego z nich.
22 Dz. U. poz. 2110.
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Niepełne zabezpieczenie
potrzeb lokalnej
społeczności w zakresie
profilaktyki i leczenia
depresji

Działania ukierunkowane na zapobieganie i leczenie depresji realizowane były przez samorządy w związku z ustalonymi potrzebami zdrowotnymi lokalnej społeczności w zakresie zdrowia psychicznego. Przy czym
ich zakres warunkowany był możliwościami finansowymi samorządów
i ograniczony wysokością środków zaplanowanych na ten cel w budżetach
lat 2015–2017. Przekładało się to bezpośrednio na skalę zrealizowanych
działań.
Wyniki kontroli wskazują, że w trzech samorządach zapotrzebowanie
i zainteresowanie osób z doświadczeniem i zagrożeniem choroby psychicznej udziałem w realizowanych przez JST działaniach (interwencjach) związanych z depresją było wyższe od rozmiarów oferowanej pomocy. Stwierdzono przypadki, gdy JST realizowały zadania dotyczące depresji w zakresie
węższym od oferowanego przez ich realizatorów23 i gdy w realizowanych
zadaniach uczestniczyło więcej osób niż przewidziano w zawartych umowach na ich wykonanie (w Gdańsku i we Wrocławiu) oraz gdy zgłaszalność do udziału w tych zadaniach była większa od założonej w umowach
na ich realizację (w mieście Gdańsku i w województwie małopolskim).

[str. 29–30]
O istniejącym zapotrzebowaniu na działania w zakresie profilaktyki i leczenia depresji świadczy również m.in. liczba i dostępność do świadczeń gwarantowanych z zakresu zdrowia psychicznego finansowanych w latach
2014–2016 przez NFZ. Statystycznie24 w Polsce liczba osób leczonych
z zaburzeniami afektywnymi pozostawała w latach 2014–2016 na porównywalnym poziomie, wynoszącym 325 029 w 2014 r., 321 541 w 2015 r.
i 318 402 w 2016 r. Widoczną w skali kraju tendencją był wzrost liczby
leczonych w przedziale wiekowym 0–18 lat25 i 65 lat+26 oraz wzrost liczby
leczonych w związku z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi (F31)
i zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (F33)27.
W skali kraju w 2016 r. wskaźnik liczby leczonych i liczby leczonych
po raz pierwszy na zaburzenia afektywne (na 100 tys. ludności Polski)
wyniósł odpowiednio 828,6 i 156,5 osób. Przy czym zarówno liczna leczonych jak i dostępność do tego typu świadczeń finansowanych przez NFZ
w poszczególnych województwach była zróżnicowana.

23 Umowy na ich realizację były zawierane w węższym od oferowanego zakresie, w tym co do ilości
uczestników (beneficjentów), ilości i zakresu działań.
24 Według danych gromadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zakład
Zdrowia Publicznego, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 997, ze zm.), dalej: „ustawa o statystyce publicznej”.
25 Z 4603 w 2014 r. do 5637 w 2015 r. (o 22,5% rok do roku) i do 5982 w 2016 r., tj. o 6,1% w stosunku
do roku poprzedniego.
26 Z 58 628 w 2014 r. do 59 090 w 2015 r. (o 0,8% rok do roku) i do 62 282 w 2016 r., tj. o 5,4%
w stosunku do roku poprzedniego.
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27 Z 144 943 w 2014 r. do 149 215 w 2015 r. (o 2,9% rok do roku) i do 149 533 w 2016 r., tj. o 0,2%
w stosunku do roku poprzedniego.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Infografika nr 8
Leczeni na zaburzenia afektywne (F30-F39), w tym depresję w 2016 r. – wskaźnik na 100 tys.
mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych statystycznych gromadzonych przez Zakład Zdrowia
Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Mapa nr 1
Dostępność do świadczeń z zakresu poradnictwa psychologicznego gwarantowanych przez NFZ
– według średniego czasu oczekiwania dla przypadków stabilnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z oddziałów wojewódzkich NFZ.

17

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Niepełne wdrożenie
NPOZP 2017

Żaden z kontrolowanych samorządów do dnia 20 października 2017 r.
nie wdrożył założeń NPOZP 2017 w zakresie aktualizacji lub sporządzenia
(gminnych lub regionalnych) programów ochrony zdrowia psychicznego
na nowy okres programowania (lata 2017–2022), a w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, wbrew regulacjom NPOZP, nie sporządzono również regionalnego programu promocji zdrowia oraz programu
informacyjno-edukacyjnego, sprzyjającego postawom zrozumienia i akceptacji, oraz przeciwdziałającego dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi.
[str. 30–31]

Nieprawidłowości
w zakresie przyjętych
rozwiązań na rzecz
zapobiegania i leczenia
depresji

Nieprawidłowości stwierdzone w obszarze opracowywania rozwiązań
dotyczących zapobiegania i leczenia depresji polegały na:
 nieopracowaniu przez Urząd Miejski w Gdańsku programu polityki zdrowotnej dla realizacji zadań z zakresu zapobiegania i leczenia depresji,
pomimo że obowiązek taki wynikał z gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012–2015;
 realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego programów polityki zdrowotnej bez udokumentowanego ustalenia
potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa odnośnie depresji28;
 niewdrożeniu do dnia 20 października 2017 r. w czterech kontrolowanych jednostkach założeń NPOZP 2017 w zakresie aktualizacji lub sporządzenia gminnych lub regionalnych programów ochrony zdrowia psychicznego na nowy okres programowania 2017–202229;
 niezapewnieniu przez Urząd Miejski Wrocławia prawidłowej realizacji
zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji programu ochrony zdrowia
psychicznego na lata 2013–2015 przez zespół koordynacyjny30.
Zauważyć również należy, ze ramy czasowe realizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego i Urząd Miejski w Gdańsku programów ochrony zdrowia psychicznego wykraczały poza okresy obowiązywania NPOZP i NPOZP 2017.
[str. 25–31]

Społeczność lokalna
była informowana
o działaniach JST
związanych z depresją
Większość JST
nierzetelnie analizowało
efekty działań
związanych z depresją

Wszystkie kontrolowane JST upowszechniały informacje o przyjętych
do realizacji zadaniach i programach polityki zdrowotnej obejmujących
zagadnienia związane z zapobieganiem i leczeniem depresji.
[str. 31]
Wszystkie badane JST analizowały postępy i efekty działań prowadzonych
na rzecz zapobiegania i leczenia depresji na podstawie informacji i danych
przedkładanych przez ich realizatorów, jak również wyników przeprowadzonych kontroli ich wykonania. Część z nich dysponowała również wynikami badań zewnętrznych potwierdzających skuteczność realizowanych
interwencji w obszarze depresji oraz ich wpływ na jakość życia osób
zamieszkujących na obszarze JST31.

28 Co miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
29 Co stwierdzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Mazowieckiego
i Łódzkiego oraz Urzędzie Miejskim Wrocławia.
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30 Co stwierdzono w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
31 W tym Urząd Miejski Wrocławia i Urząd Miasta w Gdańsku.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Wyniki kontroli NIK wykazały jednak, że działania prowadzone w omawianym zakresie przez cztery z sześciu JST nie były rzetelne. Prawidłowe
monitorowanie oraz udokumentowane osiągnięcie zakładanych efektów
ich realizacji stwierdzono jedynie w przypadku programu polityki zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Wyprzedzić smutek oraz zadań dotyczących depresji realizowanych przez Urząd
Miejski w Gdańsku w ramach lokalnego programu ochrony zdrowia
psychicznego.
[str. 32–34]
Stwierdzone w czterech z sześciu kontrolowanych JST nieprawidłowości
oraz sformułowane uwagi w zakresie monitorowania i oceny efektów realizowanych działań na rzecz depresji, dotyczyły:
 braku precyzyjnego określenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wartości bazowych i docelowych wskaźników produktu
i rezultatu dla regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego
oraz braku sporządzenia raportów monitoringowych z jego realizacji;
 nieokreślenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wskaźników efektywności (ich wartości wyjściowych i docelowych)
dla realizowanego programu polityki zdrowotnej w przedmiocie zapobiegania zaburzeniom depresyjnym u dzieci i młodzieży oraz ogólnego
i opisowego określenia zamierzonych efektów jego realizacji. Wynikało to również z nieuwzględnienia opinii Prezesa AOTMiT do projektu
tego programu;
 nierzetelnie przeprowadzanej przez Urząd Miejski Wrocławia kontroli merytorycznej sprawozdań z realizacji trzech spośród 10 realizowanych w latach 2015–2017 zadań dotyczących depresji32 oraz zatwierdzenia tych sprawozdań, pomimo, że: [a] zawarte w nich zapisy i dane
w zakresie liczby uczestników i frekwencji na zajęciach były częściowo
nieprecyzyjne, wzajemnie się wykluczały i nie były zgodne z warunkami
umownymi, [b] zawarte w nich dane w zakresie ewaluacji były w części ogólnikowe, nie odnosiły się do przewidzianych w umowach terminów i instrumentów/narzędzi oraz zawierały ogólne i powtarzające się
corocznie opisy osiągniętych rezultatów, [c] nie skorzystano z możliwości żądania od realizatora dodatkowych dokumentów i wyjaśnień;
 odstąpienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od realizacji części konsultacyjnej Programu edukacyjno-konsultacyjnego Rozpoznawanie oraz zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży,
a także niekwestionowania niekompletnych i sporządzonych niezgodnie
z warunkami rozliczeń sprawozdań z jego realizacji;
 rozliczenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
programu edukacyjno-konsultacyjnego Rozpoznawanie i zapobieganie
depresji u młodzieży, przygotowanego w formie uniemożliwiającej ocenę uzyskanych efektów.
[str. 32–34]

32 Tj. zadań takich jak: „Warsztaty samorozwoju dla osób w depresji”, „Program wsparcia osób
doświadczających kryzysu psychicznego oraz ich rodzin i opiekunów”, „Program samorozwoju
dla osób w depresji i w kryzysie psychicznym oraz ich bliskich”, realizowanych przez jedną
z fundacji wrocławskich odpowiednio w 2015 r., 2016 r. i 2017 r.

19

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Niewielkie
zainteresowanie JST
realizacją programów
polityki zdrowotnej

Oprócz realizacji programów polityki zdrowotnej (przez trzy JST)33, zlecano
zadania w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ustawie o zdrowiu publicznym (w przypadku
pięciu JST)34. Na realizację zadań z zakresu zapobiegania i leczenia depresji
skontrolowane jednostki wydatkowały w okresie objętym kontrolą łącznie
2946,4 tys. zł, z tego 813,0 tys. zł na zadania stanowiące przedmiot programów polityki zdrowotnej, a 2133,4 tys. zł na zadania realizowane w innych
formach.
[str. 35–38]
Na niewielkie zainteresowanie JST wyborem programu polityki zdrowotnej,
jako formy działania ukierunkowanego na zapobieganie i leczenie depresji, istotny wpływ miały uwarunkowania prawne. W szczególności wskazać należy na wymóg uzyskania opinii AOTMiT o planowanym do realizacji
programie, zawarty w art. 48a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który zobowiązywał JST do konstruowania programu jako przedsięwzięcia ukierunkowanego na wymierną realizację ściśle określonych
celów w odniesieniu do istniejącego w społeczności lokalnej problemu
zdrowotnego. Natomiast pełnej rozliczalności uzyskanych efektów zdrowotnych nie gwarantowały inne stosowane formy realizacji zadań z zakresu
zapobiegania i leczenia depresji. Wyniki kontroli potwierdziły również,
iż w tych przypadkach JST ograniczały się w zasadzie do oceny poprawności zadań wykonanych przez realizatorów (dochowania wymogów formalnych). Nie oceniano natomiast wpływu realizowanych działań na poprawę
zdrowia, zarówno w odniesieniu do osób objętych poszczególnymi działaniami, jak i w odniesieniu do zwymiarowanych potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej. W konsekwencji prowadzone przez JST działania w formach innych niż programy polityki zdrowotnej przybierały formę pomocy
o charakterze doraźnym, jednorazowym, bez określenia przez JST mierników efektywności, co w praktyce utrudniało, a nawet uniemożliwiało
zarówno ocenę w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych, jak i ewaluację uzyskanych efektów zdrowotnych (ocenę skuteczności realizowanych zadań w stosunku do założonych celów). [str. 38–39]

Wybór realizatorów
zadań obejmujących
problematykę depresji
nie zawsze był
prawidłowy

Nieprawidłowości stwierdzono także w związku ze zlecaniem przez JST
zadań w przedmiocie zapobiegania i leczenia depresji. Wybór realizatorów
programów polityki zdrowotnej nie zawsze bowiem następował w wyniku
przeprowadzonego konkursu ofert, stosownie do wymagań art. 48b ust. 1
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Dotyczyło to dwóch programów polityki zdrowotnej, na które w okresie objętym kontrolą przekazano
w sumie 331,8 tys. zł dotacji.
Stwierdzono także przypadki zlecania zadań35 w trybie przewidzianym
dla programów polityki zdrowotnej, mimo że nie były one przedmiotem

33 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
34 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miejski Wrocławia oraz Urząd
Miejski w Gdańsku.
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35 Obejmujących swym zakresem m.in. depresję.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
takich programów. Powyższe dotyczyło ośmiu, finansowanych z dotacji,
umów na łączną kwotę 517,5 tys. zł36. Ich realizatorami były podmioty
lecznicze.
Również nieprawidłowo, bo w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, zlecano organizacjom pozarządowym zadania
z zakresu zdrowia publicznego obejmujące problematykę depresji. Nieprawidłowości te polegały na niezastosowaniu trybu konkursowego, wymaganego postanowieniami art. 14 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym, a dotyczyły wyboru realizatorów zadań finansowanych dotacją na łączną kwotę
212,2 tys. zł (19 umów).
[str. 36–40]
W dwóch spośród sześciu skontrolowanych JST stwierdzono przypadki nieprawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych ponoszonych na realizację zadań obejmujących problematykę depresji. Wydatki te, na łączną kwotę
533,3 tys. zł, sklasyfikowano, bowiem niezgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych37. I tak, wydatki na realizację programów polityki zdrowotnej (331,7 tys. zł), które należało sklasyfikować w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej, wykazano w rozdziale 85120 – lecznictwo psychiatryczne. Wystąpiły także przypadki uwzględnienia w rozdziale 85149 wydatków
(201,6 tys. zł), które nie zostały przeznaczone na realizację programów polityki zdrowotnej. W konsekwencji sprawozdania RB28S dwóch JST sporządzone
zostały nierzetelnie, bo niezgodnie ze stanem faktycznym.
[str. 35]

Rzetelność działań
JST związanych
z rozliczaniem
zadań obejmujących
problematykę depresji

W dwóch JST stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nierzetelnej
weryfikacji rozliczeń i sprawozdań przedkładanych przez realizatorów
zadań, w tym w jednym przypadku akceptację niepełnej realizacji programu
polityki zdrowotnej w zakresie dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. porad psychiatrycznych i/lub psychologicznych.
[str. 39–40]
Odnotowano także realizację programów polityki zdrowotnej bez uprzedniego uzyskania wymaganej uchwały zarządu województwa oraz opracowywania takich programów przez podmiot, który był następnie ich realizatorem. Powyższe dotyczyło dwóch jednorocznych programów polityki
zdrowotnej, obejmujących problematykę depresji, realizowanych w latach
2015–201738.
[str. 36–37]
Nieprawidłowości stwierdzone w obszarze planowania i wykorzystania
środków publicznych na zapobieganie i leczenie depresji nie wypełniały
znamion czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych39.
36 Po 1 stycznia 2016 r. powierzenie realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (tj. zadań wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego) powinno następować w trybie konkursu ofert na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym. Natomiast w okresie od 1 stycznia 2015 r.
do 31 grudnia 2015 r. właściwą podstawą prawną były w tym zakresie przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
37 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.
38 Przywołane programy realizowane były na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego.
39 Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, ze zm.
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Wywiązywanie
się realizatorów
z obowiązków
powierzonych przez JST

Wyniki kontroli przeprowadzonych w siedmiu jednostkach bezpośrednio realizujących zadania związane z zapobieganiem i leczeniem depresji
wskazują, że w większości poprawnie wywiązywały się one z powierzonych
im obowiązków. Niemniej dwa przypadki dotyczące nierzetelnej sprawozdawczości, choć mało istotne z punktu widzenia przedmiotu kontrolowanej
działalności, świadczą o niewystarczającym nadzorze JST nad realizatorami
zadań.
[str. 40–41]
Ze względu na charakter nieprawidłowości, zwrócić należy uwagę na przypadki niepełnej realizacji w latach 2015–2017 zadań przewidzianych w jednym z programów polityki zdrowotnej (nie udzielano przewidzianych
świadczeń zdrowotnych) oraz przypadki niezagwarantowania wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (realizując programy
polityki zdrowotnej skontrolowany podmiot nie zastosował dostępnych
narzędzi, służących do wyboru najkorzystniejszych ofert).
[str. 41–42]
Ponadto ocenę wykonywania zadań przez realizatorów obniżają nieprawidłowości polegające na zatrudnianiu pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego
rodzaju, co objęte stosunkiem pracy, a także na gromadzeniu (w jednym
przypadku) danych osobowych bez zachowania wymogów określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych, tj. zasad przetwarzania oraz zabezpieczania tych danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym
i prowadzenia ewidencji osób upoważnionych. Kontrolowana jednostka
skorygowała niewłaściwe działania w tym zakresie.
[str. 41–43]

Współdziałanie organów
administracji publicznej

Na ogół prawidłowo przebiegała współpraca skontrolowanych JST z organami administracji rządowej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi
a także z innymi jednostkami samorządowymi oraz środowiskiem medycznym w zakresie zapobiegania i leczenia depresji. Pojedyncze przypadki
nierzetelnego sporządzenia informacji o planowanych i zrealizowanych
programach polityki zdrowotnej, a także braku współpracy JST zarówno
ze środowiskiem medycznym, jak i z jednostkami administracji rządowej
i samorządowej stwierdzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego.
[str. 44–45]
Wskazać jednocześnie należy na problem braku mechanizmów weryfikacji
danych w procesie przekazywania informacji z przedmiotowego zakresu
pomiędzy zaangażowanymi jednostkami organizacyjnymi.

NIK zwraca uwagę
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W ocenie NIK, dominującą formą realizacji zadań własnych JST w obszarze profilaktyki i leczenia depresji, powinny być odpowiednio przygotowane, wdrożone i realizowane programy polityki zdrowotnej. W świetle obowiązujących regulacji prawnych programy polityki zdrowotnej
są formą zapewniającą skuteczne i efektywne realizowanie tych zadań
przez JST, przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytych interwencji (działań)
dla ich adresatów. Podlegają one, bowiem wymogom określonym w ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej, a w szczególności opiniowaniu, niezależ-
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nej od samorządów i eksperckiej AOTMiT40. Wymagania takie nie zostały
sformułowane w stosunku do innych dopuszczalnych form realizacji zadań
w obszarze zdrowia psychicznego przez JST, w tym m.in. dla zadań realizowanych w ramach lokalnych lub regionalnych programów ochrony zdrowia
psychicznego zlecanych m.in. organizacjom pozarządowym na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu
o ustawę o zdrowiu publicznym.
Programy polityki zdrowotnej kierunkowane są przede wszystkim na
zapewnienie uzyskania trwałych efektów zdrowotnych w społeczności lokalnej. Stanowią także istotny instrument zapewnienia efektywnego gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki samorządowe. Wydatki publiczne, zgodnie z postanowieniami art. 44 ust. 3 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych41, w każdym przypadku powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

40 Kryteria oceny programów polityki zdrowotnej przez AOTMIT obejmują m.in. skuteczność
kliniczną i bezpieczeństwo oraz stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych.
41 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.
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4. WNIOSKI
Do Ministra Zdrowia

1. Dokonanie analizy i oceny terminowości i poprawności realizacji NPOZP
2017 w zakresie wprowadzenia lub aktualizacji przez samorządy gminnych i regionalnych programów ochrony zdrowia psychicznego na lata
2017–2022.
2. Zlecenie Prezesowi AOTMiT opracowania i wydania rekomendacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych
w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji
tych programów, dotyczących w szczególności profilaktyki depresji
u dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 65. roku życia.
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5.1. Opracowanie rozwiązań dotyczących zapobiegania
i leczenia depresji
W strukturze organizacyjnej wszystkich badanych urzędów wyodrębnione
zostały komórki odpowiedzialne za planowanie, koordynowanie i nadzór
nad realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego, w tym w formie programów polityki zdrowotnej42. Realizacja tych zadań została
uwzględniona w regulaminach organizacyjnych urzędów i powierzona konkretnym ich pracownikom, co eliminowało możliwość powstawania sporów
kompetencyjnych.

Przygotowanie
organizacyjne
samorządów do działań
na rzecz profilaktyki
depresji

Problematyka depresji nie była przedmiotem bezpośredniego zainteresowania radnych wojewódzkich i miejskich w badanych samorządach (tj. interpelacji, zapytań, wniosków oraz inicjatyw podejmowanych w innych formach). W pięciu JST zagadnienie depresji omawiane
było na obradach rad i posiedzeniach komisji dedykowanych sprawom
zdrowia publicznego w kontekście realizacji samorządowych programów
ochrony zdrowia psychicznego, regionalnych programów promocji zdrowia psychicznego oraz programów polityki zdrowotnej. Natomiast w latach
2015–2017 na sesjach i posiedzeniach komisji Sejmiku Mazowieckiego
zagadnienie zapobiegania i leczenie chorób psychicznych nie było w ogóle
poruszane.

Zainteresowanie radnych
problematyką depresji

W pięciu badanych samorządach (tj. 83,3%) rzetelnie analizowano
potrzeby zdrowotne mieszkańców w zakresie zaburzeń depresyjnych.
W tym celu urzędy gromadziły i analizowały aktualne dane dotyczące
m.in. sytuacji demograficznej i epidemiologicznej, w tym m.in. zachorowalności na depresję, dostępności do świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego, zasobach kadrowych i strukturze organizacyjnej opieki psychiatrycznej. Tworzyły również dokumenty strategiczne, programowe
i odrębne opracowania analityczne, zawierające m.in. ocenę zaspokojenia
potrzeb zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego oraz wskazanie
pożądanych kierunków działań w tym zakresie. Samorządy posiłkowały
się przy tym danymi i informacjami zawartymi w dokumentach zewnętrznych, w tym określających priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
oraz map potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych sporządzanych dla poszczególnych województw. Wyjątkiem był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który w latach 2015–2017
nie sporządzał analiz potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa
mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i dostępności
do świadczeń zdrowotnych z tego zakresu. Nie oszacował również wielkości populacji, której dotyczył problem depresji w województwie mazowieckim w latach 2015–2016, pomimo że realizował w tym okresie działania
dotyczące profilaktyki depresji.

Identyfikacja potrzeb
zdrowotnych w zakresie
depresji

Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano potrzeby zdrowotne związane z depresją i zaliczono je do istotnych problemów zdrowia psychicznego w pięciu z sześciu badanych samorządach, tj. Gdańsku,
Wrocławiu oraz województwach śląskim, małopolskim i łódzkim. Problem
42 Do dnia 1 stycznia 2015 r. programów zdrowotnych.
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depresji wśród młodzieży szkolnej został zidentyfikowany również w województwie mazowieckim. Przy czym diagnozę potrzeb zdrowotnych
w tym zakresie zawarto w programach polityki zdrowotnej opracowanych
przed 2015 r., a realizowanych również w latach 2015–2017.
Identyfikując problem zdrowotny depresji w badanych samorządach wskazano m.in., że:
Przykłady
W Gdańsku – z eskalacją zjawiska zaburzeń asertywnych, w tym depresji,
powiązany był wzrost liczby prób samobójczych. W latach 2013–2015 odnotowano odpowiednio 68, 89 i 74 takie przypadki
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – opis populacji
kwalifikującej się do włączenia do programu polityki zdrowotnej dotyczącego
depresji wskazywał na dość dramatyczny obraz społeczności niedoopiekowanej,
ze słabą dostępnością oferty leczniczej i prawdopodobnie z bardzo niską świadomością zaburzeń zdrowia psychicznego w ogóle, a depresji w szczególności.
Udowodniono, że programy profilaktyczne mogą zmieszać częstość wystąpienia nowych epizodów depresji, czyli zmniejszać chorobowość, o 25% a nawet
do 50%, jeśli są przeprowadzane w staranny i przemyślany sposób. Sprawdzoną skuteczność mają interwencje edukacyjne, psychoterapeutyczne, farmakologiczne, związane ze zmianą stylu życia i zmianą nawyków żywieniowych.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego – województwo łódzkie jest regionem o najwyższym współczynniku (na 1 tys. ludności) pacjentów poradni dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu
i innych substancji – wskaźnik 43,1.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – problemy zdrowotne jakimi są zaburzenia depresyjne w grupie uczniów klas drugich liceów43
często nierozpoznawane przez rodziców i nauczycieli, nieleczone mogą wywierać niekorzystny wpływ na rozwój psychospołeczny, zaburzać więzi z rodzicami i rodzeństwem, negatywnie wpływać na jakość kontaktów interpersonalnych, być źródłem niepowodzeń życiowych oraz przyczyną zachowań samobójczych.
Działania podejmowane
na rzecz zapobiegania
i leczenia depresji

Wszystkie objęte kontrolą JST opracowały i wdrożyły w latach 2015–2017
rozwiązania ukierunkowane na profilaktykę i leczenie depresji, takie jak:
 programy polityki zdrowotnej,
 działania prowadzone w innych dopuszczalnych w obszarze zdrowia
psychicznego formach.
Kluczowe działania zaprojektowane i wdrożone do realizacji w ramach
tych programów i zadań publicznych miały charakter edukacyjno-profilaktyczny, stanowiący uzupełnienie dla oferty świadczeń z zakresu zdrowia
psychicznego gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Programy polityki
zdrowotnej
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Działania związane z zapobieganiem i leczeniem depresji w formie programów polityki zdrowotnej prowadził:

43 Objętych interwencją w ramach realizowanego w badanym okresie programu polityki
zdrowotnej.
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Przykłady
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który w latach 2015–2017
realizował program Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców Województwa Małopolskiego „Wyprzedzić smutek”. Program ten miał
charakter profilaktyki pierwotnej (pierwszorzędowej) zmniejszającej ryzyko
zachorowania w przyszłości na depresję osób zdrowych i był skierowany
do osób powyżej 18. roku życia, zamieszkałych w Małopolsce, z objawami
depresji i zainteresowanych rozwiązaniem swoich problemów.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, który w latach 2015–2017
realizował Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży. Program ten miał na celu zmniejszenie częstotliwości występowania pełnoobjawowej depresji przez zidentyfikowanie u badanych dzieci
(w wieku 11–13 lat) i młodzieży (w wieku 14–17 lat) cech predysponujących
do jej występowania oraz redukcję tych czynników dzięki zastosowanej interwencji – uczestnictwie w zajęciach warsztatowych;
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który w latach
2015–2017 realizował dwa programy polityki zdrowotnej. Program Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej – Program edukacyjno-konsultacyjny i „Psycho-Kreacje” Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Pierwszy z nich przewidywał przede wszystkim profilaktykę zaburzeń depresyjnych wśród uczniów klas drugich liceów realizujących
program Szkoła Promocji Zdrowia, a także wśród rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli wskazanych przez dyrektorów szkół. Za cel programu przyjęto edukację młodzieży szkolnej, ich rodziców i kadry pedagogicznej w przedmiocie zaburzeń depresyjnych wieku rozwojowego. Drugi z nich skierowany
był do młodzieży w wieku od 16 do 22 lat, przebywającej w Hostelu – Ośrodku
Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej oraz do odbiorców publikacji opracowanej
w ramach programu, jak też widzów spektaklu przygotowanego przez uczestników programu. Za cel tego programu przyjęto promocję zdrowia psychicznego, wspieranie rozwoju psychospołecznego, zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, oraz poprawę jakości
życia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekty realizowanych w badanym okresie programów polityki zdrowotnej dotyczących zapobiegania i leczenia depresji przekazane zostały
do zaopiniowania AOTMiT:
 projekt programu Wyprzedzić smutek (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego) uzyskał w kwietniu 2015 r. negatywną opinię
Prezesa AOTMiT, ze wskazaniem, że m.in. obejmował on interwencje
o nieudokumentowanej skuteczności i nie zawierał właściwego opisu populacji docelowej. W przyjętej do realizacji wersji tego programu
uwzględniono wszystkie uwagi zgłoszone przez Prezesa AOTMiT;
 projekt Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży na lata 2015–2017 (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) uzyskał w lutym 2015 r. warunkowo pozytywną opinię Prezesa
AOTMiT, wskazującą m.in. na: konieczność wprowadzenia do programu
mierników jego efektywności oraz uaktualnienia wskaźników epidemiologicznych populacji objętych planem. Podjęto decyzję o realizacji
programu w niezmienionej formie do końca 2017 r.;
 projekty programów Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży
szkolnej – Program edukacyjno-konsultacyjny Finansowane i „Psycho-Kreacje”
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Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) uzyskały pozytywne
opinie prezesa AOTMiT, odpowiednio w kwietniu 2013 r. i marcu 2014 r.
W badanym okresie opinie AOTMiT dotyczące projektów programów polityki zdrowotnych nie miały charakteru wiążącego. Podmiot na którym ciążył obowiązek uzyskania przedmiotowej opinii, w tym JST, nie był jej treścią związany i nie miał obowiązku stosowania się do uwag i sugestii w nich
zawartych. Istotne zmiany w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia
29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych raz niektórych innych ustaw. Zmiany
te weszły w życie 30 listopada 2017 r.
Inne formy działań
na rzecz zapobiegania
i leczenia depresji

Pięć z sześciu badanych samorządów (83,3%) podejmowało działania
ukierunkowane na zapobieganie i leczenie depresji w innych formach
niż programy polityki zdrowotnej, dopuszczalnych dla ochrony zdrowia
psychicznego. Umowy na ich realizację w latach 2015–2017 zawarto w:
[1] Gdańsku (łącznie 20) m.in. na realizację zadania Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób potrzebujących, ich rodzin i opiekunów oraz otoczenia – z zaburzeniami afektywnymi, w tym depresją; [2] Wrocławiu (łącznie 10) m.in. na realizację zadania Program samorozwoju
dla osób w depresji i w kryzysie psychicznym oraz ich bliskich oraz „Depresja w opresjach” – wsparcie osób z zaburzeniami nastroju i objawami psychosomatycznymi; [3] Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
(łącznie 49) oraz [4] Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego
(łącznie 10) i [5] Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
(łącznie 16)44.
Dwa samorządy (tj. województw łódzkiego i mazowieckiego) realizowały
w badanym okresie działania dotyczące depresji zarówno w ramach programów polityki zdrowotnej, jak też poza nimi.
Wszystkie działania ukierunkowane na zapobieganie i leczenie depresji
realizowane przez badane samorządy wpisywały się w założenia lokalnych i regionalnych programów ochrony zdrowia psychicznego lub strategii dotyczących zdrowia publicznego oraz mieściły się w zadaniach przypisanych samorządom w NPOZP i NPOZP 2017.

Przykładowe założenia
zadania publicznego
z zakresu depresji
zleconego fundacji

28

Przykładowo zadanie publiczne pn. Program samorozwoju dla osób
w depresji i w kryzysie psychicznym oraz ich bliskich (realizowane we Wrocławiu w 2017 r. przez jedną z lokalnych fundacji) skierowane zostało
do osób powyżej 18. roku życia, chorujących na depresję, leczących się farmakologicznie, u których zaburzenia depresyjne spowodowały pogorszenie ich funkcjonowania w otaczającym świecie oraz rodzin – opiekunów
osób cierpiących na depresję. Cel ogólny tego zadania skoncentrowany
został na wsparciu osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego,
w tym depresji i zakładał stworzenie dla nich cyklu warsztatów, które będą

44 Łącznie JST w latach 2015–2017 realizowały 109 zdań związanych z zapobieganiem i leczeniem
depresji, z czego cztery w formie programów polityki zdrowotnej (3,7%) i 105 w innych
dopuszczalnych formach (96,3%).
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jednocześnie terapią depresji i terapią przez życie, umożliwiającą osobom
w depresji stopniowe włączanie się w życie społeczne i zawodowe oraz stanowiącą wsparcie dla rodzin tych osób.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 pkt 1 oraz 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej do zadań własnych JST w zakresie zapewnienia równego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, gminy, powiatu i województwa.

Brak opracowania
programów polityki
zdrowotnej

Nieprawidłowości w zakresie nieopracowania programów polityki zdrowotnej w kontrolowanych JST stwierdzono w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Nie opracowano tam programu polityki zdrowotnej dla realizacji
w 2015 r. zadań z zakresu zapobiegania i leczenia depresji, pomimo że obowiązek w tym zakresie wynikał Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia
Publicznego na lata 2012–2015, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. W uchwale tej zawarto zapis, że GPOZP
będzie realizowany poprzez szczegółowe programy i projekty, o których
mowa w art. 5 pkt 29a (przed 2015 r. art. 5 pkt 30) i 48 ust. 2 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Natomiast główną przyczyną realizacji zadań związanych z depresją
poza programami polityki zdrowotnej, według wskazań kontrolowanych JST, były ograniczone środki przeznaczone na ten cel w budżetach
oraz priorytety i założenia przyjęte w dokumentach programowych dotyczących ochrony zdrowia. W wyjaśnieniach złożonych w ramach kontroli
wskazano również, że opracowanie poszczególnych programów w zakresie
zdrowia psychicznego zostało uznane za niekorzystne z punktu widzenia
konieczności kompleksowej realizacji lokalnego programu ochrony zdrowia
psychicznego (w Urzędzie Miejskim w Gdańsku) oraz za mniej efektywne
od zastosowanych form ich realizacji (w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego).
Działania ukierunkowane na zapobieganie i leczenie depresji realizowane
były przez samorządy w związku z ustalonymi potrzebami zdrowotnymi
społeczności samorządowych w zakresie zdrowia psychicznego. Przy czym
ich zakres warunkowany był możliwościami finansowymi samorządów
i ograniczany wysokością środków zaplanowanych na ten cel w budżetach
lat 2015–2017. Powyższe bezpośrednio przekładało się na skalę zrealizowanych działań.

Zaspokojenie potrzeb
społecznych w zakresie
zapobiegania i leczenia
depresji

Wyniki kontroli w trzech samorządach (50%) wskazują, że zapotrzebowanie i zainteresowanie osób z doświadczeniem choroby psychicznej udziałem
w realizowanych przez JST działaniach związanych z depresją było większe od ich oferty. Stwierdzono przypadki, gdy JST realizowały zadania dotyczące depresji w zakresie węższym od oferowanego przez realizatorów
w konkursach45 i gdy w realizowanych zadaniach uczestniczyło więcej osób
niż przewidziano w zawartych umowach na ich realizację (co miało miejsce
45 Umowy na ich realizację były zawierane w węższym od oferowanego zakresie, w tym co do ilości
uczestników (beneficjentów), ilości i zakresu działań.

29

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
w Gdańsku i we Wrocławiu) oraz gdy zgłaszalność do udziału w tych zadaniach była większa od założonej w umowach na ich realizację (co miało
miejsce w Gdańsku i województwie małopolskim).
Przykładowo, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku stwierdzono, że liczba
beneficjentów realizowanego przez podmiot leczniczy w 2015 r. zadania
pn. Bliżej Siebie (łącznie 324 osoby) była wyższa zarówno od zaplanowanej
przez realizatora w ofercie (300 osób), jak i określonej w umowie na jego
finansowanie ze środków budżetowych (200 osób).
Realizacja Narodowego
Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego

NPOZP nałożył na JST obowiązek sporządzenia gminnych i regionalnych
(dla województw samorządowych) programów ochrony zdrowia psychicznego. Samorządy wojewódzkie zobowiązane zostały również do opracowania regionalnego programu promocji zdrowia oraz programu informacyjno-edukacyjnego, sprzyjającego postawom zrozumienia i akceptacji
oraz przeciwdziałającego dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Natomiast, obowiązujący od 3 mara 2017 r. NPOZP 2017 nakazał JST aktualizację lub opracowanie nowych programów ochrony zdrowia
publicznego w perspektywie czasowej określonych w nich zadań i celów.
Żaden z kontrolowanych samorządów nie wywiązał się z tych obowiązków
w pełnym zakresie, a nieprawidłowości w odniesieniu do sposobu ich realizacji polegały na tym, że:
Przykłady
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego nie sporządzono regionalnego programu promocji zdrowia oraz programu informacyjno-edukacyjnego, sprzyjającego postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającego dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Odstąpiono
od ich przygotowania z uwagi na ograniczone możliwości jego finansowania, a zadania z ich zakresu wykonywane były w ramach Śląskiego programu
ochrony zdrowia psychicznego.
W czterech badanych JST46 do dnia zakończenia niniejszej kontroli NIK47
nie zaktualizowano, jak też nie przyjęto nowych programów ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017–2022. Programy te, ich aktualizacja do zadań
i celów określonych w NPOZP na lata 2017–2022, były na różnym etapie przygotowania. Przykładowo: zakończenie prac nad programem dla województwa małopolskiego planowane było na grudzień 2017 r., natomiast opracowanie ww. programów we Wrocławiu i Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego planowane było w terminie do końca czerwca 2018 r.
We Wrocławiu nie zapewniono prawidłowej realizacji zadań w zakresie
monitoringu i ewaluacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013–2015 przez zespół koordynacyjny. Częstotliwość spotkań
tego zespołu była niższa od wymaganej. Nie zostało również sporządzone sprawozdanie z wykonania zadań określonych w harmonogramie tego programu
za rok 2014 i 2015 oraz nie zostały sformułowane wnioski i wskazane zadania
do realizacji na kolejne lata.

46 Co stwierdzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Mazowieckiego
i Łódzkiego oraz Urzędzie Miejskim Wrocławia.
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47 Tj. 20 grudnia 2017 r.
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Kontrola wskazała również, że ramy czasowe realizowanych w badanym
okresie Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata
2016–2023, podobnie jak i Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013–2020, wykraczały poza okres obowiązywania
i realizacji zadań i celów określonych w kolejnych obowiązujących NPOZP
i NPOZP 2017.

5.2. Realizacja programów obejmujących zagadnienia
zapobiegania i leczenia depresji oraz monitorowanie
osiąganych rezultatów
Wszystkie kontrolowane JST upowszechniały informacje o przyjętych
do realizacji zadaniach i programach polityki zdrowotnej związanych
z zapobieganiem i leczeniem depresji. Obowiązki informacyjne nałożone
zostały również na realizatorów tych zadań.

Upowszechnianie
informacji o działaniach
JST związanych
z depresją

Przykładowo w Urzędzie Miejskim Wrocławia48 każdego roku informacje dotyczące realizatorów oraz wysokości wsparcia z budżetu Wrocławia przyznanego na zadania publiczne związane z depresją zamieszczane
były w protokołach z postępowań konkursowych dotyczących wyboru ofert
na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, które publikowane były w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Informacje
o działaniach w obszarze zdrowia psychicznego zamieszczane były również na stronie internetowej „www.wrocław.pl”, w zakładce „Zdrowie”. Natomiast informacje o organizacjach pozarządowych realizujących zadania
z zakresu zdrowia psychicznego, w tym depresji, ujęte zostały w wydawanych przez Urząd informatorach pn. „Wsparcie dla osób z doświadczeniem
choroby psychicznej i ich rodzin”, wydaniach z 2015 r., 2016 r. i 2017 r.49
Realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Program
zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży prezentowany był na konferencjach naukowych oraz w artykułach prasowych.
Promowany był na stronach internetowych Urzędu oraz na Facebooku
(Łódzkie ma pomysł na zdrowie). Informacje o programie przekazywano
również każdego roku m.in. wybranym JST, szkołom, organizacjom pozarządowym, a ulotki informacyjne rozdawano podczas regionalnych imprez
masowych.
Obowiązki informacyjno-promocyjne zostały nałożone także na realizatorów zadań dotyczących depresji.
Badane samorządy określiły zasady, zakres i instrumenty służące monitorowaniu przebiegu i rezultatów, założonych dla programów polityki zdrowotnej i zadań dotyczących depresji prowadzonych w innych formach,
oraz ewaluacji (oceny) osiągnięcia celów ich realizacji. Na ich realizatorów
nałożono obowiązki dotyczące w szczególności sporządzania okresowych

Analiza efektów działań
prowadzonych na rzecz
zapobiegania i leczenia
depresji

48 Który w badanym okresie nie prowadził działań związanych z depresją w formie programu
polityki zdrowotnej.
49 W informatorach tych zawarto informacje dotyczące nazwy, adresu danych kontaktowych
i zakresu działania organizacji pozarządowych realizujących zadania w obszarze promocji
zdrowia publicznego.
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i rocznych sprawozdań obejmujących m.in. liczby uczestników oraz liczby
i charakterystyki zrealizowanych działań (interwencji), zwymiarowania
wpływu realizowanych działań na kondycję psychiczną lub poziom wiedzy
i świadomość osób biorących w nich udział (m.in. przy zastosowaniu ankiet
ewaluacyjnych i testów), sporządzania raportów ewaluacyjnych z realizacji programów polityki zdrowotnej. Samorządy określiły również mierniki
oceny efektywności programów polityki zdrowotnej oraz przeprowadzały
kontrole ich wykonania lub zapewniły możliwość ich realizacji przez odpowiednie zapisy umowne.
Wszystkie badane JST, na podstawie przeprowadzonej analizy postępów
i efektów działań na rzecz zapobiegania i leczenia depresji, potwierdziły
pełną poprawność ich realizacji i nie negowały osiągniecia założonych efektów zadań i programów polityki zdrowotnej.
Wyniki kontroli NIK wykazały jednak, że działania prowadzone w omawianym zakresie przez cztery z sześciu JST (66,6%) nie były rzetelne. Świadczą
o tym następujące stwierdzone nieprawidłowości i sformułowane uwagi:
Przykłady
W Śląskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013–2020
nie określono przyjętych wartości bazowych i docelowych dla wskaźników
produktu i rezultatu oraz wartości tych wskaźników do osiągnięcia w poszczególnych latach50, a także nie sporządzono rocznych raportów monitoringowych z jego realizacji.
W realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego programie polityki zdrowotnej dotyczącym zapobiegania zaburzeniom depresyjnym
u dzieci i młodzieży, zamierzone efekty – wskaźniki do osiągniecia, określono
ogólnie i opisowo, bez wskazania stanu wyjściowego i docelowego. Zauważyć
należy, że na konieczność wprowadzenia mierników efektywności do tego programu wskazał również Prezes AOTMiT w opinii wydanej do jego projektu
w lutym 2015 r.
Urząd Miejski Wrocławia nie posiadał rzetelnych danych i informacji umożliwiających jednoznaczne potwierdzenie osiągnięcia wymaganej frekwencji i rzeczywistego udziału osób w trzech (z 10) realizowanych w badanych
okresie zadań dotyczących depresji51, a także dowodów na: a) objęcie monitoringiem i ewaluacją wszystkich lub wymaganej części uczestników zadania;
b) przeprowadzenie ewaluacji z wykorzystaniem zaplanowanych instrumentów oraz w wyznaczonych terminach; c) dokonanie podsumowania i interpretacji wyników badań ewaluacyjnych w zakresie pozwalającym na ustalenie i ocenę skali pozytywnego wpływu realizacji zadania na poprawę zdrowia
psychicznego i jakości życia jego uczestników. Kontrola merytoryczna sprawozdań z realizacji tych zadań w ww. zakresie była nierzetelna. Urząd nie wykorzystywał również uprawień zleceniodawcy zadania publicznego do żądania,
aby zleceniobiorca (realizator) przedstawił dodatkowe informacje, wyjaśnienia

50 Co m.in. uniemożliwiało realną, obiektywną i precyzyjną ocenę stopnia realizacji celów
tego programu.
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51 Tj. zadań takich jak: „Warsztaty samorozwoju dla osób w depresji”, „Program wsparcia osób
doświadczających kryzysu psychicznego oraz ich rodzin i opiekunów”, „Program samorozwoju
dla osób w depresji i w kryzysie psychicznym oraz ich bliskich”, realizowanych przez jedną
z fundacji wrocławskich odpowiednio w 2015 r., 2016 r. i 2017 r.
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oraz dowody do sprawozdań z ich realizacji. Powyższe, wraz z ograniczonym
zakresem działań kontrolnych prowadzonych w stosunku do ich realizatora,
wskazuje również, że nadzór nad realizacją tych zadań nie był wystarczający.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego odstąpił od realizacji
części konsultacyjnej Programu edukacyjno-konsultacyjnego „Rozpoznawanie
oraz zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży”. Umowy zawarte na realizację tego programu w latach 2015–2017 obejmowały finansowanie tylko części
edukacyjnej. W konsekwencji realizacja programu była niepełna, a zrealizowany w kolejnych latach jego zakres nie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. porad psychiatrycznych i/lub psychologicznych. Zauważyć należy,
że dla tego programu, pomimo znacznego ograniczania zaplanowanych w nim
interwencji, nie uzyskano opinii Prezesa AOTMiT.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyjął niekompletne
rozliczenia realizacji Programu edukacyjno-konsultacyjnego „Rozpoznawanie
i zapobieganie depresji u młodzieży” w latach 2015–2016, w tym nie wyegzekwował od jego realizatora [1] wymaganego raportu ewaluacyjno-badawczego za rok 2015 i rok 2016, a dla rozliczenia umów zawartych na realizację
programu w 2015 r. i 2016 r. realizator przedstawił jeden raport obejmujący
dwa lata łącznie52; [2] wymaganych wniosków końcowych dotyczących ewaluacji programu w 2015 r. i 2016 r., w tym danych dotyczących liczby zgłoszeń na konsultacje w poradni zdrowia psychicznego, liczby uczniów uczestniczących w programie oraz liczby uczniów, którzy wypełnili kwestionariusze
i ankiety w danym roku.
Przyjęta przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego forma rozliczenia Programu edukacyjno-konsultacyjnego „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży” uniemożliwiła ocenę uzyskanych jego efektów. Zapisy
umów zawartych z realizatorem ww. programu na lata 2015–2016 nie określały bowiem planowanej do przeprowadzenia liczby oraz zakresu przedmiotowego zajęć lub warsztatów, jak też zakresu danych wymaganych we wnioskach
końcowych z ewaluacji i raporcie ewaluacyjno-badawczym.

Nieprawidłowości w zakresie analizy efektów działań na rzecz zapobiegania i leczenia depresji nie stwierdzono w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (który nie realizowała programów polityki zdrowotnej) i w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, który w latach 2015–2017
realizował program polityki zdrowotnej Wyprzedzić smutek.
Realizator programu polityki zdrowotnej „Wyprzedzić smutek” zobowiązany został do przedstawiania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego comiesięcznych informacji o stanie realizacji umowy
na wykonanie programu w latach 2015–2017, sprawozdania końcowego
z realizacji programu w danym roku oraz raportu z ewaluacji programu
w danym roku. Założone efekty i mierniki efektywności programu dotyczyły liczby beneficjentów, powstania procedury badania profilaktycznego
i przygotowania doradców do jej wprowadzenia, powstania materiałów
psychoedukacyjnych oraz raportów statystycznych.

52 Zgodnie z przyjętymi założeniami, raport roczny stanowił podsumowywał realizacji programu
w każdym roku.

Przykład prawidłowej
analizy efektów
programu polityki
zdrowotnej
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Analiza danych przekazanych przez realizatora pozwoliła m.in. na potwierdzenie osiągnięcia zakładanych efektów tego programu i ustalenia w szczególności, że:
 do programu zgłosiła się ponadplanowa liczba beneficjentów (tj. ponad
600 osób w roku 2015 i 2016);
 wskutek przeprowadzonych konsultacji edukacyjno-profilaktycznych
zmniejszył się poziom depresyjności u beneficjentów mierzony „Testem
dwóch pytań”;
 przeprowadzono szkolenia konsultantów i rozbudowano bazę wykwalifikowanych specjalistów udzielających konsultacji na terenie województwa małopolskiego;
 zorganizowano i prowadzono 11 punktów konsultacyjnych z własną
rejestracją, listami beneficjentów i dyżurami konsultantów;
 w ramach edukacji przez media, zorganizowano emisję 15–20 sekundowych spotów w telewizji regionalnej i komunikacji miejskiej oraz
audycji radiowych. Przygotowano również plakaty i ulotki. Oszacowano, że wskutek tych działań programem pośrednio mogło zostać objętych od 10,8 tys. do 13,2 tys. osób. Kampania medialna adresowana
była do ponad 50 tys. osób.
Przykład badań
zewnętrznych
wskazujących
na skuteczność
zastosowanych
interwencji w walce
z depresją

Samorządy dysponowały również dowodami zewnętrznymi wskazującymi na skuteczność prowadzonych działań na rzecz zapobiegania i leczenia depresji oraz ich wpływ na jakość życia mieszkańców. Urząd Miejski
Wrocławia dysponował wynikami badań opisanych w pracach magisterskich pt.: Nasilenie objawów depresyjnych u kobiet po 60. roku życia podejmujących regularną aktywność fizyczną i działania prozdrowotne (z 2016 r.),
Ocena skuteczności programu profilaktyki i promocji zdrowia w ujęciu biopsychospołecznym (z 2017 r.). Badania te prowadzone były w środowisku
osób uczestniczących w finansowanym przez Urząd zadaniu publicznym
pn. Depresja w opresjach, realizowanym przez jedną z wrocławskich fundacji. Wyniki tych badań wskazywały m.in., że:
 (w przypadku pierwszej z prac) systematyczne uczestnictwo w programie terapeutycznym o charakterze profilaktyki i promocji zdrowia
skutkowało poprawą nastroju i obniżeniem poziomu objawów depresyjnych u 79% badanych, a poprawa nastroju była tym większa, im większy
był poziom zaburzeń depresyjnych przed przystąpieniem do projektu;
 (w przypadku drugiej z prac) główne założenia programu profilaktyki
i promocji zdrowia, ukierunkowane na poprawę stanu psychospołecznego, wykazały się wysoką statystycznie skutecznością, głównie w zakresie redukcji poziomu stresu.
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W 2016 r. Uniwersytet Gdański, na zlecenie miasta Gdańska przeprowadził badanie oceny wpływu dostępności do porad i pomocy psychologicznej
na jakość życia gdańszczan. Dostępność ta została oceniona przez 25,9%
mieszkańców Gdańska niedostatecznie i dopuszczająco, przez 18,8% dostatecznie, przez 15,2% dobrze, przez 6,3% dobrze, celująco. Wyniki przeprowadzonych po raz pierwszy badan w tym zakresie stanowić będą wartość
bazową dla porównania w kolejnych latach oraz dla oceny skuteczności
działań dotyczących m.in. depresji, prowadzonych w ramach Gdańskiego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
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5.3. Planowanie i wykorzystanie środków publicznych
na zapobieganie i leczenie depresji
W okresie objętym kontrolą działania skontrolowanych JST ukierunkowane
na profilaktykę i leczenie depresji wykonywane były w różnych formach.
Programy polityki zdrowotnej obejmujące wskazaną problematykę realizowały trzy spośród sześciu JST (50%), tj. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (realizowano dwa programy), Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego (realizowano jeden program) i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (jeden program). Na realizację zadań
w tej formie przywołane jednostki wydatkowały w latach 2015–2017
(do końca września) łącznie 813 tys. zł, tj. odpowiednio 331,7 tys. zł (plan
331,8 tys. zł), 320 tys. zł (plan 320 tys. zł) i 161,3 tys. zł (plan 195,3 tys. zł).
W każdym przypadku środki przekazywane realizatorom stanowiły dotację od JST.

Środki
wydatkowane
na realizację
programów polityki
zdrowotnej obejmujących
problematykę depresji

Planowanie środków na wydatki w ramach programów polityki zdrowotnej obejmujących problematykę depresji opierało się na zwymiarowanych
w programach polityki zdrowotnej potrzebach. Pod uwagę brano liczebność grup docelowych, do których adresowano programy, uwzględniano
także zakres i charakter planowanych do udzielenia świadczeń i interwencji. JST zabezpieczały środki na realizację programów na podstawie analizy wykonania zadań z lat poprzednich, przy uwzględnieniu możliwości
finansowych budżetu i konieczności finansowania realizacji innych zadań
z zakresu polityki zdrowotnej.
W dwóch spośród sześciu skontrolowanych JST (33%) stwierdzono przypadki nieprawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych ponoszonych
na realizację zadań obejmujących problematykę depresji. Wydatki na łączną
kwotę 533,3 tys. zł sklasyfikowano, bowiem niezgodnie z postanowieniami
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych53. W konsekwencji sprawozdania
RB28S przywołanych JST sporządzone zostały nierzetelnie, bo niezgodnie
ze stanem faktycznym. Nieprawidłowości w tym zakresie były jednak zróżnicowane. Stwierdzono, bowiem, iż wydatki poniesione na realizację programów polityki zdrowotnej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego (331,7 tys. zł), które należało zaklasyfikować do rozdziału
85149 – programy polityki zdrowotnej, wykazano w rozdziale 85120 – lecznictwo psychiatryczne. Natomiast Urząd Miejski Wrocławia w rozdziale
85149 – programy polityki zdrowotnej, zaewidencjonował wydatki w kwocie 201,6 tys. zł, mimo że wydatki te nie zostały przeznaczone na realizację
programów polityki zdrowotnej, lecz wykonanie zadań w innych formach.

Rzetelność klasyfikacji
wydatków ponoszonych
na realizację programów
polityki zdrowotnej

Kompetencje organów samorządu województwa w zakresie uchwalania
programów polityki zdrowotnej określone zostały w ustawie o samorządzie
województwa (w szczególności w art. 18 i art. 41), natomiast kompetencje
organów gminy ustalone zostały ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w szczególności w art. 18 i art. 26).

Uchwalanie programów
polityki zdrowotnej
obejmujących
problematykę depresji

53 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.
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Art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, w związku z postanowieniami art. 14 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jednoznacznie przesądza, że do kompetencji zarządu województwa należy uchwalanie programów polityki
zdrowotnej, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej. W przypadku gmin, opracowanie programów polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej, należy natomiast do kompetencji rady gminy zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
W okresie objętym kontrolą działania dwóch54 spośród trzech JST
– w zakresie wprowadzenia (uchwalenia) programów polityki zdrowotnej obejmujących zagadnienia związane z zapobieganiem i leczeniem
depresji – były zgodne z prawem. Programy każdorazowo przyjmowane
były do realizacji stosowną uchwałą zarządu województwa.
Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Realizowane bowiem przez tą
jednostkę programy: Program edukacyjno-konsultacyjny „Rozpoznawanie
oraz zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży” oraz Program aktywizujący
dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi „Psycho-Kreacje” nie zostały
przedłożone Zarządowi Województwa Mazowieckiego celem ich uchwalenia i przyjęcia do realizacji w latach 2015–2017.
Wybór realizatorów
programów polityki
zdrowotnej nie zawsze
był prawidłowy

Zgodnie z postanowieniami art. 48b ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej, realizator programu polityki zdrowotnej powinien być wybrany
w drodze konkursu, na podstawie przygotowanej przez niego oferty
w oparciu o wymagania ustalone w ogłoszeniu o konkursie. Nie w każdym
jednak przypadku wymogi te zostały dochowane.
Programy polityki zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, tj.: Program edukacyjno-konsultacyjny „Rozpoznawanie
oraz zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży” oraz Program aktywizujący
dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi „Psycho-Kreacje” realizowane
były przez podmiot, który nie został wybrany w drodze konkursu ofert,
co było niezgodne z art. 48b ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Programy te miały charakter jednoroczny i za każdym razem realizowane były na podstawie umów zawartych przez Urząd z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy (dalej: „Spółka”),
w której 100% udziałów posiadał samorząd województwa mazowieckiego.
Umowy zawierane były przez Urząd na wniosek Spółki a na ich realizację
przeznaczono łącznie 331,7 tys. zł dotacji. Dodatkowo:
yy przywołane programy opracowane zostały przez podmiot leczniczy
(Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy, tj. spółkę ze 100% udziałem samorządu województwa mazowieckiego), który był następnie ich realizatorem (powyższe było niezgodne
z postanowieniami art. 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który wskazuje, że opracowywanie programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkańców jest zadaniem własnym samorządu województwa w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej);
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54 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
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yy działania podejmowane przez Urząd w zakresie wyboru realizatora programów polityki zdrowotnej nie wypełniły postanowień art. 44 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych55,
zgodnie, z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów.
Prawidłowy natomiast był wybór realizatorów programów polityki
zdrowotnej obejmujących zagadnienia zapobiegania i leczenia depresji dokonany przez Urząd Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
(realizowano program Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw
prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny
dla mieszkańców Województwa Małopolskiego „Wyprzedzić smutek”)
oraz Urząd Województwa Łódzkiego (realizowano Program zapobiegania
zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży).
W przypadku programu realizowanego w województwie małopolskim wybór realizatora nastąpił w drodze konkursów ofert przeprowadzonych w 2015 r. (na lata 2015–2016) i w 2017 r., na podstawie art. 9
pkt 1 oraz art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na realizację programu w okresie objętym kontrolą wydatkowano łącznie 320 tys. zł.
W przypadku programu realizowanego w województwie łódzkim realizatorzy wyłaniani byli corocznie w otwartych konkursach ofert na podstawie
art. 48, 48b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, a na realizację programu wydatkowano łącznie 161,3 tys. zł.
W obu opisanych wyżej przypadkach właściwie określono warunki
umowne wobec realizatorów programów. Funkcjonował ponadto odpowiedni nadzór nad wykonywaniem i rozliczaniem zadań powierzonych
realizatorom w odniesieniu do terminów, zakresu i wymogów merytorycznych zamieszczonych w umowach.
W przypadku realizowanego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Programu edukacyjno-konsultacyjnego „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u młodzieży” przyjęto formę rozliczeń,
która uniemożliwiła ocenę tego programu w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych. Zapisy umów zawartych na realizację
ww. programu w latach 2015–2016 nie określały bowiem planowanej
do przeprowadzenia liczby oraz zakresu przedmiotowego zajęć lub warsztatów, jak też zakresu danych wymaganych we wnioskach końcowych
i raporcie z realizacji programu. Nie doprecyzowano zatem wymagań,
w oparciu o które Urząd mógłby ocenić czy osiągnięte w wyniku realizacji
programu rezultaty są adekwatne do przyjętych uprzednio założeń.
W Urzędzie Miejskim w Gdańsku stwierdzono przypadki zlecania obejmujących problematykę depresji zadań56 w trybie przewidzianym dla programów polityki zdrowotnej, mimo że działania te nie były realizowane
w tej formie. Jak ustalono, powyższe dotyczyło ośmiu finansowanych

55 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.
56 Żaden badany projekt nie dotyczył wyłącznie leczenia i zapobiegania depresji – były one
skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym depresji.
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z dotacji umów na łączną kwotę 517,5 tys. zł. Realizatorami przywołanych
umów były podmioty lecznicze w odniesieniu do których Urząd nie miał
możliwości zlecenia zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdyż działalności tych podmiotów nie mieściła się
w kategoriach wymienionych w art. 3 tej ustawy57.
Przypadek niepełnej
realizacji programu
polityki zdrowotnej

Wszystkie skontrolowane JST, które realizowały w latach 2015–2017 programy polityki zdrowotnej obejmujące zapobieganie i leczenie depresji
dochowały określonego w art. 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wymogu w zakresie przekazania projektu programu do AOTMiT celem
jego zaopiniowania58.
Niemniej jednak umowy zawarte przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację Programu edukacyjno-konsultacyjnego
„Rozpoznawanie oraz zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży” w latach
2015–2017 obejmowały finansowanie tylko części edukacyjnej tego programu. W konsekwencji realizacja programu była niepełna, a niezrealizowany w każdym roku zakres dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych,
tj. porad psychiatrycznych i/lub psychologicznych. Udzielanie świadczeń
zdrowotnych przewidzianych programem pozostawało nieuwzględnione
już w harmonogramie finansowym programu sporządzanym przez realizatora i każdorazowo zostało bez uwag zaakceptowane przez Urząd.
W ocenie NIK brak modyfikacji programu oznaczał, że powinien on być
realizowany w pełnym zakresie, tj. zarówno w części edukacyjnej, jak i konsultacyjnej. Rezygnacja z części konsultacyjnej była w istocie zmianą założeń programu, a to z kolei implikowało konieczność poddania go ponownej ocenie AOTMiT, czego nie uczyniono. Wydatki poniesione przez JST
na zadania realizowane w ramach tego programu wyniosły 211,7 tys. zł.

Efektywność działań
realizowanych w formach
innych niż programy
polityki zdrowotnej

Skontrolowane JST (pięć spośród sześciu)59 zlecały zadania, obejmujące
problematykę zapobiegania i leczenia depresji, w trybach określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ustawie o zdrowiu publicznym, przy czym trzy z tych JST60 realizowały zadania
wyłącznie w formach innych niż programy polityki zdrowotnej. Na realizację zadań w ww. formach w kontrolowanym okresie wydatkowano łącznie
2133,4 tys. zł, tj. o 1320,4 tys. zł więcej niż na obejmujące problematykę
depresji programy polityki zdrowotnej (813 tys. zł).
Na niewielkie zainteresowanie JST w aspekcie wyboru programów polityki
zdrowotnej jako formy działań ukierunkowanych na zapobieganie i lecze57 Po 1 stycznia 2016 r. powierzenie realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (tj. zadań wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego) powinno następować w trybie konkursu ofert na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym. Natomiast w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r. właściwą podstawą prawną były w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
58 Szerzej zagadnienie to opisane zostało w obszarze 6.1 „Opracowanie rozwiązań dotyczących
zapobiegania i leczenia depresji”.
59 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miejski Wrocławia oraz Urząd
Miejski w Gdańsku (83,3% jednostek objętych kontrolą).
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60 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miejski Wrocławia oraz Urząd Miejski w Gdańsku.
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nie depresji istotny wpływ miały uwarunkowania prawne. W szczególności
wskazać należy tu wymóg uzyskania opinii AOTMiT o planowanym do realizacji programie zawarty w art. 48a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej, który – w rezultacie – zobowiązywał JST do konstrukcji programu jako działania ukierunkowanego na wymierną realizację ściśle określonych celów w odniesieniu do istniejącego w społeczności lokalnej problemu zdrowotnego.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli realizacja przez skontrolowane JST
zadań w innych niż programy polityki zdrowotnej formach nie zapewniała
pełnej rozliczalności uzyskanych efektów. Wyniki kontroli potwierdziły
bowiem, iż w tych przypadkach JST ograniczały się w zasadzie do oceny
poprawności zadań wykonanych przez realizatorów (dochowania wymogów formalnych). Nie oceniano natomiast wpływu realizowanych działań
na poprawę zdrowia – zarówno w odniesieniu do osób objętych poszczególnymi działaniami jak i w odniesieniu do zwymiarowanych potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej. Prowadzone przez JST działania w tych formach nie stanowiły w pełni zespołu zaplanowanych i zamierzonych działań
z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych
celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb
zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców. Działania te przybierały natomiast formę pomocy o charakterze doraźnym, jednorazowym, bez określenia przez JST mierników efektywności zdrowotnej, co w praktyce utrudniało, a nawet uniemożliwiało
zarówno ocenę w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych, jak i ewaluację uzyskanych efektów zdrowotnych (ocenę skuteczności realizowanych zadań w stosunku do założonych celów).
Przykłady
Urząd Miejski Wrocławia w przypadku trzech zadań zleconych do realizacji Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu61 w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie nie posiadał rzetelnych danych i informacji umożliwiających jednoznaczne potwierdzenie osiągnięcia wymaganej frekwencji i rzeczywistego udziału osób w tych zadaniach, a także dowodów na:
a) objęcie monitoringiem i ewaluacją wszystkich lub wymaganej części uczestników zadania; b) przeprowadzenie ewaluacji z wykorzystaniem zaplanowanych instrumentów oraz w wyznaczonych terminach; c) dokonanie podsumowania i interpretacji wyników badań ewaluacyjnych w zakresie pozwalającym
na ustalenie i ocenę skali pozytywnego wpływu realizacji zadania na poprawę
zdrowia psychicznego i jakości życia jego uczestników.
Działania realizowane w ramach GPOZP 2012–201562 oraz GPOZP 2016–202363
nie były poddawane analizie64. Monitorowano jedynie sprawozdania częściowe podmiotów z zadań zleconych w drodze konkursów ofert, co związane
61 Fundacja Opieka i Troska we Wrocławiu, w latach 2015–2017 (I półrocze) otrzymała na realizację
przywołanych zadań dotację z Urzędu Miejski Wrocławia w łącznej kwocie 69,2 tys. zł.
62 Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012–2015.
63 Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016–2023.
64 Urząd Miejski w Gdańsku nie opracow ywał ani nie realizował w latach 2015–2017
(do 30 września) programów polityki zdrowotnej obejmujących zagadnienia zapobiegania
i leczenia depresji.
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było z zapisami w umowach. Nie prowadzono porównania faktycznego udziału
mieszkańców w Programach (a tym samym w poszczególnych działaniach zlecanych do realizacji) z planowaną wielkością grupy docelowej, ponieważ Programy nie miały ustalonego budżetu na cały okres obowiązywania. Przedmiotem monitoringu było natomiast wykonanie przez realizatorów powierzonych w ramach umów działań, przy czym nie monitorowano ani nie oceniano wpływu zrealizowanych zadań na poprawę zdrowia grup docelowych,
a tym samym społeczności lokalnej.
Z treści GPOZP 2012–2015 wynikało, że będzie on realizowany (w tym m.in.
w zakresie zapobiegania i leczenia depresji) poprzez szczegółowe programy
polityki zdrowotnej. Programy takie nie zostały opracowane, a tym samym
GPOZP 2012–2015 nie był realizowany w sposób w nim określony.
W okresie objętym kontrolą Samorząd Województwa Śląskiego na zadania
w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym związane z depresją (zadania realizowano w innych niż programy
polityki zdrowotnej formach) wydatkował łącznie 566,8 tys. zł. W złożonych
w tej sprawie wyjaśnieniach wskazano m.in., że w ocenie samorządu bardziej
efektywne niż realizacja programów polityki zdrowotnej będą zadania prowadzone w formie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
ochrony zdrowia psychicznego, w formie organizacji konferencji oraz szkoleń i warsztatów przeznaczonych dla wybranych grup docelowych, mających
wpływ na rozpowszechnianie wiedzy i kształtowanie odpowiednich zachowań
dotyczących zdrowia psychicznego, w tym depresji.
Realizowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o zdrowiu publicznym zadania z zakresu zapobiegania i leczenia depresji (łącznie zrealizowano
11 zadań, na które wydatkowano 267,2 tys. zł) nie podlegały ocenie w aspekcie uzyskanych efektów zdrowotnych. Koncentrowano się natomiast na ocenie
ilościowej i jakościowej wykonania zadań przez realizatorów.
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Nieprawidłowości
przy zlecaniu zadań
w innych niż programy
polityki zdrowotnej
formach

W dwóch spośród sześciu skontrolowanych JST stwierdzono nieprawidłowości związane z wyborem realizatorów zadań obejmujących zapobieganie i leczenie depresji, realizowanych w innych niż programy polityki zdrowotnej formach. Wybór następował bowiem w oparciu o przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a nie jak należało w trybie konkursu wymaganego postanowieniami art. 14 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym. Powyższe dotyczyło zadań z zakresu zdrowia publicznego na łączna kwotę 212,2 tys. zł (19 umów) zleconych odpowiednio
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (16 umów
na łączną kwotę 144,5 tys. zł) oraz Urząd Miejskim Wrocławia (trzy umowy
na łączą kwotę 67,7 tys. zł).

Wywiązywanie się
realizatorów
z obowiązków
powierzonych przez JST

Wyniki kontroli przeprowadzonej w siedmiu jednostkach65 bezpośrednio wykonujących zadania związane z zapobieganiem i leczeniem depresji
wskazują, że realizatorzy tych zadań poprawnie wywiązywali się z większości powierzonych im przez JST obowiązków. Najwyższa Izba Kontroli
65 Kontrola została przeprowadzona w: Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu, Mazowieckim
Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy, Centrum Zdrowia Psychicznego
OPTIMMED sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Gdańsku, Forum Organizacji Pozarządowych
Działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin pod nazwą „Razem”
w Zabrzu, AD-MED Marcin Juszczyński w Łodzi, Szpitalu Specjalistycznym im dr. Józefa
Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, Katarzyna Ziarek Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego
„DIALOG” w Chełmie.
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pozytywnie oceniła wykonanie w badanym okresie zadań przez pięć spośród siedmiu skontrolowanych jednostek66. W jednym przypadku zastosowano ocenę opisową67, a w jednym ocenę pozytywną z nieprawidłowościami68. W przypadkach, w których wydano ocenę pozytywną realizatorzy
spełnili warunki wynikające z ofert złożonych w postępowaniach konkursowych, w szczególności dotyczące miejsca realizacji świadczeń oraz kompetencji personelu, terminowo wykonali zakres zadań wynikający z umów
zawartych z JST, a także prawidłowo, zgodnie z przewidzianymi w umowach warunkami, udokumentowali ich realizację. W składanych terminowo sprawozdaniach i rozliczeniach wykonanych zadań przedstawione
zostały rzetelne dane znajdujące potwierdzenie w dokumentacji Źródłowej.
W przywołanych przypadkach nie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie wykorzystania środków z otrzymanych dotacji. Stwierdzone w jednym
przypadku odstępstwa od niektórych postanowień umowy69 miały charakter formalny i nie wpłynęły na prawidłowość realizacji umowy zawartej z JST. Dotyczyło to nieterminowego przekazania do JST dwóch spośród
ośmiu sprawozdań merytorycznych oraz realizacji zadań w 11 grupach
(spośród 35) z udziałem większej od wymaganej liczby uczniów.
Pozytywnie z nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli oceniła realizację przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu
k. Warszawy zadań związanych z realizacją dwóch programów polityki
zdrowotnej, obejmujących swoim zakresem problematykę depresji, tj. Programu edukacyjno-konsultacyjnego „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji
u dzieci i młodzieży” oraz Programu aktywizującego dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi „Psycho-Kreacje” na rzecz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego (dalej: „UMWM”).
W wyniku kontroli ustalono bowiem, że:
yy przy realizacji przywołanych programów polityki zdrowotnej Spółka
nie zastosowała dostępnych narzędzi służących do wyboru najkorzystniejszych ofert. W przypadku udzielonych w latach 2016–2017 zamówień
na prowadzenie zajęć/warsztatów edukacyjnych o wartości powyżej
5000 euro nie zastosowano trybu postępowania przewidzianego w obowiązującym w Spółce Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienia publiczne…. W konsekwencji nie zagwarantowano, aby wydatki
publiczne70 były dokonywane w sposób oszczędny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów71;
66 Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Gdańsku,
Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych
i ich rodzin pod nazwą „Razem” w Zabrzu, AD-MED Marcin Juszczyński w Łodzi, Szpital
Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, Katarzyna Ziarek Niepubliczny
Ośrodek Zdrowia Psychicznego „DIALOG” w Chełmie.
67 Fundacja Opieka i Troska we Wrocławiu.
68 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy.
69 Katarzyna Ziarek Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego „DIALOG” w Chełmie.
70 Na prowadzenie zajęć/warsztatów edukacyjnych Spółka wydatkowała w latach 2016–2017
łącznie 62,4 tys. zł, w tym 30,9 tys. zł w 2016 r i 31,5 tys. zł w 2017 r.
71 W Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy 100% udziałów
posiadał samorząd województwa mazowieckiego.
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yy na obsługę administracyjną obu programów z pracownikami Spółki
zawarto 21 umów zlecenia o łącznej wartości 28,8 tys. zł, przy czym
zakres tych umów pokrywał się z obowiązkami służbowymi pracowników. Zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – przy pracach tego samego rodzaju,
co objęte stosunkiem pracy – stanowiło obejście przepisów o czasie
pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek
na ubezpieczenie społeczne. W świetle postanowień art. 22 § 11 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy72 zatrudnienie w warunkach
określonych w art. 22 § 1 tej ustawy jest zatrudnieniem na podstawie
stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy,
natomiast zgodnie z art. 22 § 12 przedmiotowej ustawy niedopuszczalne
jest zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, przy zachowaniu
warunków wykonywania pracy określonych w przywołanym art. 22 § 1;
yy w każdym z lat okresu objętego kontrolą Spółka nie w pełni zrealizowała Program edukacyjno-konsultacyjny „Rozpoznawanie i zapobieganie
depresji u dzieci i młodzieży”. Niezrealizowany zakres dotyczył każdorazowo udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. porad psychiatrycznych
i/lub psychologicznych;
yy niekompletne w stosunku do przyjętych założeń (wymagań umów),
były rozliczenia dotyczące realizacji Programu edukacyjno-konsultacyjnego „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży” w latach
2015–2016, przedłożone przez Spółkę do UMWM73.
W przypadku Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu zastosowano ocenę
opisową. Jednostka ta (dalej: „Fundacja”) w zasadniczej części zrealizowała
zadania publiczne powierzone w wyniku konkursu ofert, określone na podstawie corocznych umów z miastem Wrocław, a związane z promocją zdrowia psychicznego wobec osób zagrożonych i z doświadczeniem depresji74.
Niemniej jednak w ww. działalności Fundacji stwierdzono nieprawidłowości polegające głównie na:
yy niezrealizowaniu zadania umownego w zakresie podsumowania i interpretacji efektów podejmowanych działań poprzez analizę ankiet ewaluacyjnych;
yy niepoinformowaniu JST o mniejszej frekwencji na poszczególnych zajęciach (w stosunku do wymaganej umowami) przy jednoczesnym wykazaniu w sprawozdawczości, że uczestnictwo zostało zrealizowane
na poziomie ustalonym w umowach. W konsekwencji uzyskana w latach

72 Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.
73 Nie sporządzono wymaganych postanowieniami umów zawartych przez Spółkę z UMWM:
raportu ewaluacyjno-badawczego oraz wniosków końcowych dotyczących ewaluacji.
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74 Działania te polegały na prowadzeniu doradztwa psychologicznego i psychoedukacji dla osób
w depresji (Warsztaty rozwojowe i Grupy Wsparcia), realizacji dla osób w depresji usprawnienia
w zakresie umiejętności społecznie użytecznych (Warsztaty rozwojowe, Warsztaty terapeutyczno-edukacyjne dla osób z depresją i w kryzysie psychicznym), aktywności ruchowej i poznawczej
(Trening uważności i relaksacji), oraz na zapewnieniu wsparcia psychologicznego osobom
z depresją i ich rodzinom/osobom bliskim (Konsultacje psychologiczne, Spotkania edukacyjne).
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2015–2017 (do końca I półrocza) dotacja została rozliczona przez Fundację w składanych sprawozdaniach nieprawidłowo (koszty zadań finansowanych z dotacji zawyżono łącznie o 1,8 tys. zł);
yy gromadzeniu danych osobowych uczestników realizowanych zadań
bez zachowania wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych75, co do zasad przetwarzania
oraz zabezpieczenia tych danych osobowych przed udostępnieniem
osobom nieupoważnionym i prowadzenia ewidencji osób upoważnionych. Kontrolowana jednostka skorygowała niewłaściwe działanie
w tym zakresie.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że realizowany przez Fundację Opieka i Troska zakres działalności76, polegający m.in. na: a) prowadzeniu doradztwa psychologicznego i psychoedukacji dla osób w depresji
poprzez Warsztaty rozwojowe; b) prowadzeniu Grup Wsparcia; c) prowadzeniu dla osób w depresji usprawnienia w zakresie umiejętności społecznie użytecznych (Warsztaty rozwojowe, Warsztaty terapeutyczno-edukacyjne dla osób z depresją i w kryzysie psychicznym) oraz aktywności
ruchowej i poznawczej (Trening uważności i relaksacji); d) zapewnieniu
wsparcia psychologicznego osobom z depresją oraz ich rodzinom/osobom
bliskim (Konsultacje psychologiczne, Spotkania edukacyjne) – może stanowić działalność leczniczą w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności
leczniczej. Fundacja natomiast, do czasu zakończenia kontroli (w tym w czasie realizacji ww. zadań), nie była podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100
ust. 1 przywołanej wyżej ustawy77.

5.4. Współpraca organów administracji publicznej w zakresie
zapobiegania i leczenia depresji
Postanowienia art. 3 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym nakładają
na organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne
a także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania własne
polegające na promocji lub ochronie zdrowia, obowiązek współdziałania
przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, do których należy
m.in.78 monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń
zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa, edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocja zdrowia, profilaktyka chorób, działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia psychicznego
w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji oraz analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Współdziałanie jednostek
w zakresie obejmującym
problematykę depresji

75 Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.
76 Na podstawie umów Nr D/WZD/1505/9/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr D/WZD/1690/13/2016
z 18 stycznia 2016 r. i Nr D/WZD/1862/7/2017 z 23 stycznia 2017 r., zawartych z miastem Wrocław.
77 Zgodnie z postanowieniami art. 103 ustawy o działalności leczniczej, działalność leczniczą można
rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez organ określony w art. 106 ust. 1
tej ustawy.
78 Zgodnie z postanowieniami w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
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Współpraca JST z organami administracji rządowej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, innymi jednostkami samorządowymi oraz środowiskiem medycznym w zakresie zapobiegania i leczenia depresji przebiegała na ogół prawidłowo. W pięciu79 spośród sześciu skontrolowanych
JST obszar ten oceniony został przez Najwyższą Izbę Kontroli pozytywnie
(nie stwierdzono nieprawidłowości).
JST właściwie wykonywały obowiązki w zakresie przekazywania informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej/programach zdrowotnych obejmujących zagadnienia związane z zapobieganiem i leczeniem depresji. W urzędach marszałkowskich w wymaganym terminie
uzyskiwano informacje o realizowanych programach polityki zdrowotnej/programach zdrowotnych od powiatów oraz weryfikowano rzetelność
tych sprawozdań. W tym aspekcie JST wskazywały jednak na problemy
braku formalnych (uwarunkowania prawne) mechanizmów weryfikacji
danych w ramach procesu przekazywania stosownych informacji pomiędzy
jednostkami administracji, przez co stwierdzone nieścisłości i ewentualne
błędy wyjaśniano w nieformalny sposób, tj. poprzez kontakt telefoniczny
z jednostkami odpowiedzialnymi za sporządzenie sprawozdań.
Przy realizacji zadań w obszarze zdrowia psychicznego (w tym zadań obejmujących problematykę depresji) skontrolowane JST współpracowały
z organami administracji publicznej, innymi jednostkami innymi jednostkami samorządowymi oraz środowiskiem medycznym. Współpraca ta polegała m.in. na:
yy korzystaniu ze wsparcia merytorycznego konsultantów wojewódzkich
ds. psychiatrii przy opracowaniu obejmujących problematykę depresji
programów polityki zdrowotnej80;
yy udziale konsultantów wojewódzkich i innych przedstawicieli środowiska medycznego przy organizowaniu konferencji i prowadzeniu wykładów, a także w prowadzonych kampaniach informacyjno-edukacyjnych;
yy opracowywaniu informatorów o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi bądź
dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzin81;
yy wspólnym z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu zapewnianiu
w latach 2015–2016 wsparcia psychospołecznego dla osób z zespołami
otępiennymi oraz ich opiekunów82;
yy wyprodukowaniu filmów na temat zaburzeń psychicznych (np. „Myśli
suicydalne”, „Zaburzenia snu”, „Otępienie”)83;
yy pozyskiwaniu od innych jednostek (Policja, NFZ, urzędy wojewódzkie)
danych niezbędnych w procesie identyfikacji i analizy potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej w zakresie depresji.

79 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd
Miejski Wrocławia.
80 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.
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81 Urząd Miejski Wrocławia.
82 Urząd Miejski Wrocławia.
83 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
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W jednym przypadku84 stwierdzono nieprawidłowości, które polegały na:
yy nierzetelnym sporządzaniu informacji o planowanych i zrealizowanych
programach polityki zdrowotnej.
W przekazanej do Wojewody Mazowieckiego w dniu 12 lutego 2015 r.
Informacji o planowanych programach zdrowotnych w 2015 r., jak też
przekazanej w dniu 12 lutego 2016 r. Informacji o zrealizowanych
programach polityki zdrowotnej w 2015 r. – nie wykazano rodzaju,
zakresu i liczby świadczeń opieki zdrowotnej w ramach planowanych
do realizacji/zrealizowanych programów: Rozpoznawanie i zapobieganie
depresji u młodzieży szkolnej oraz Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi „Psycho-Kreacje”. Powyższe dane
były wymagane według wzorów dokumentów stanowiących załącznik
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru
dokumentu zawierającego te informacje oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania
informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu
zawierającego te informacje;
yy braku współpracy Urzędu zarówno ze środowiskiem medycznym,
jak i innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej.
W latach 2016–2017, mimo opracowywania i realizacji dwóch programów polityki zdrowotnej obejmujących zagadnienie depresji, Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie współpracował ze
„środowiskiem medycznym”, jak też z organami administracji rządowej,
państwowymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania i leczenia depresji.
Obowiązek współpracy określony został w art. 3 ust. 1 ustawy o zdrowiu
publicznym oraz w art. 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę, iż działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie powołania Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego85 podjęte zostały ze zwłoką. Dopiero
31 lipca 2017 r., tj. po prawie 10 miesiącach od wejścia w życie (17 września 2016 r.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, zaproszono
do udziału w pracach zespołu koordynującego działanie i monitorującego
realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki
zaburzeń psychicznych przedstawicieli jednostek organizacyjnych wskazanych w ww. rozporządzeniu. W konsekwencji do czasu zakończenia kontroli w Urzędzie, tj. do dnia 31 października 2017 r., nie został opracowany
mazowiecki program lub strategia ochrony zdrowia psychicznego, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, tj. w pkt 1.4
celu operacyjnego nr 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

84 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
85 Powołanie Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego nastąpiło w dniu 10 października 2017 r.
na mocy uchwały nr 1574/280/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli

Cel główny kontroli stanowi odpowiedź na pytanie:
Czy programy obejmujące przeciwdziałanie i leczenie depresji, przygotowane przez administrację publiczną, osiągają zakładane cele?

Cele szczegółowe

Pytania definiujące cele szczegółowe kontroli zostały sformułowane następująco:
1. Czy w administracji publicznej opracowano i wdrożono rozwiązania
dotyczące zapobiegania i leczenia depresji?
2. Czy monitorowano rezultaty osiągane w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania i leczenia depresji?
3. Czy prawidłowo planowano i wykorzystywano środki publiczne przeznaczone na zapobieganie i leczenie depresji?
4. W jaki sposób organy administracji publicznej współdziałały w zakresie
zapobiegania i leczenia depresji?

Zakres podmiotowy

Kontrola została przeprowadzona w 13 jednostkach:
−− w czterech urzędach marszałkowskich,
−− w dwóch urzędach miast,
−− w siedmiu jednostkach bezpośrednio realizujących zadania związane
z zapobieganiem i leczeniem depresji w ramach programów prowadzonych przez JST.

Kryteria kontroli

W urzędach marszałkowskich oraz urzędach miast kontrola została prowadzona na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. legalności, gospodarności
i rzetelności. W pozostałych jednostkach (realizatorzy) na podstawie: [1]
art. 2 ust. 3 pkt 1 z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 3,
tj. legalności i gospodarności (pięć jednostek), oraz [2] art. 2 ust. 2 ustawy
o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy,
tj. legalności, gospodarności i rzetelności (dwie jednostki).

Okres objęty kontrolą

Lata 2015–2017 (trzy kwartały), z uwzględnieniem okresu wcześniejszego,
jeśli prowadzona wówczas działalność miała istotne znaczenie dla kontrolowanej działalności (w szczególności, jeżeli programy polityki zdrowotnej/programy zdrowotne obejmowały okres kontroli, choć były przyjęte
w latach wcześniejszych).
Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 4 września 2017 r.
do 20 grudnia 2017 r.

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK uzyskano informacje
dotyczące:
 przebiegu realizacji działań w ramach Programu zapobiegania depresji
w Polsce na lata 2016–2020 – od Ministra Zdrowia;
 dostępności do świadczeń z zakresu poradnictwa psychologicznego w latach
2014–2017 – od dyrektorów siedmiu wojewódzkich oddziałów NFZ;
 zapadalności na choroby psychiczne w Polsce i poszczególnych województwach, ze szczególnym uwzględnienie zaburzeń afektywnych,
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w tym depresji oraz form leczenia osób cierpiących na zaburzenia afektywne, w tym depresję w latach 2014–2017 – od Kierownika Zakładu
Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 opiniowania sporządzonych przez samorządy projektów programów
polityki zdrowotnej dotyczących depresji w latach 2015–2017 – od Prezesa AOTMiT.
Inne organy kontroli państwowej nie brały udziału w kontroli P/17/105.
Zagadnienia związane z zapobieganiem i leczeniem depresji nie były
do tej pory bezpośrednio przedmiotem kontroli NIK. Niemniej jednak
pośrednio i w części zagadnienia te objęte były kontrolami: „Realizacja
zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” (P/16/055)
oraz „Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu
terytorialnego” (P/15/063).
I. Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (P/16/055)86

Udział innych organów
kontroli na podstawie
art. 12 ustawy o NIK

Pozostałe informacje

NIK negatywnie oceniła nieosiągnięcie założonych celów i niezrealizowanie większości zadań zaplanowanych w NPOZP, zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową. W latach 2011–2015 nie doprowadzono do ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego,
poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich
oraz lepszej dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Negatywną ocenę
uzasadniono, wskazując m.in. na: [1] niezabezpieczenie środków finansowych przez wszystkich realizatorów NPOZP na zadania, które zgodnie
z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego należały do zadań własnych
tych podmiotów, co skutkowało nierealizowaniem wskazanych zadań
NPOZP; [2] brak zaangażowania samorządów województw w tworzenie
warunków dla realizacji zadań NPOZP; [3] brak koordynacji działań i monitorowania rezultatów osiąganych w ramach NPOZP przez Ministra Zdrowia;
[4] brak współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi NPOZP; [5] nierzetelne informowanie Ministra Zdrowia o stanie wykonania poszczególnych zadań przez ich realizatorów.
Ważniejsze wyniki kontroli dotyczące samorządów wojewódzkich wskazywały m.in., że: [1] wszystkie skontrolowane samorządy (sześć) zrealizowały zadanie NPOZP (2.4.2.) zobowiązujące je do opracowania Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (RPOZP) uwzględniającego
programy powiatowe oraz potrzeby społeczności lokalnej w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego
oraz aktywizacji zawodowej; [2] cztery samorządy wojewódzkie (spośród sześciu objętych kontrolą) opracowały RPOZP z opóźnieniem od sześciu do 24 miesięcy w odniesieniu do terminu wskazanego w NPOZP
(tj. do grudnia 2011 r.)87; [3] działania samorządów, mające na celu realizację zadań NPOZP, były niewystarczające, gdyż podejmowano je w niepeł86 Nr ewidencyjny 186/2016/P/016/055/KZD.
87 Urząd Marszałkowski w Toruniu (opóźnienie 24 miesiące), w Kielcach (sześć miesięcy), w Lublinie
(sześć miesięcy) i w Rzeszowie (siedem miesięcy).
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nym zakresie88, a niektórych zadań w ogóle nie realizowano; [4] samorządy
wojewódzkie nie podejmowały wymaganych działań z zakresu monitorowania i koordynacji, określonych w RPOZP; [5] sposób pozyskiwania
danych przez samorządy uniemożliwiał jednoznaczną ocenę stopnia realizacji RPOZP oraz wskazywał, że nie analizowano, pod względem merytorycznym, informacji przekazywanych przez realizatorów poszczególnych
zadań, na podstawie których sporządzano ostateczne sprawozdanie z realizacji NPOZP przesyłane do Ministra Zdrowia.
II. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego (P/15/063)89
W ocenie NIK realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach programów polityki zdrowotnej, ze względu na ograniczony zakres i skalę tych działań, nie przyczyniała się w istotny sposób do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków.
Obok niewielkich nakładów finansowych, istotne znaczenie miały uwarunkowania prawne i organizacyjne realizacji samorządowego programu polityki zdrowotnej, które obniżały skuteczność podejmowanych działań.
Do najistotniejszych wad systemowych zidentyfikowanych w wyniku kontroli zaliczono m.in.:
−− różnice w dostępie do programów polityki zdrowotnej, z uwagi na fakt,
że ich liczba i zakres są uzależnione od statusu materialnego danej JST.
W konsekwencji dostępność programu była uwarunkowana miejscem
zamieszkania i ograniczona dla mieszkańców gmin o niskich dochodach;
−− brak precyzyjnych wskazówek, w jaki sposób program polityki zdrowotnej winien być opracowany, wdrażany, realizowany i monitorowany;
−− niewystarczającą koordynację realizacji tych programów przez władze publiczne, co skutkowało prowadzeniem takich samych działań
na danym obszarze;
−− stosownych informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej
pomiędzy szczeblami administracji samorządowej i rządowej.
Zastrzeżenia
do wystąpień
pokontrolnych

Prezydent Wrocławia oraz kierownik Fundacji Opieka i Troska z siedzibą
we Wrocławiu złożyli zastrzeżenia (łącznie cztery) do dwóch wystąpień
pokontrolnych. Zastrzeżenia zostały rozpatrzone przez Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli, w wyniku czego
jedno z nich (dotyczące kontroli w Urzędzie Miejskim Wrocławia) zostało
uwzględnione a pozostałe trzy (dotyczące kontroli w Fundacji Opieka i Troska) zostały oddalone.

Stan realizacji wniosków
pokontrolnych

Z odpowiedzi udzielonych przez kontrolowane jednostki wynika, że z ogólnej liczby 23 wniosków pokontrolnych, 17 zostało zrealizowanych, a sześć
znajdowało się w trakcie realizacji90.

88 Samorząd Województwa Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Kujawsko-Pomorskiego,
Wielkopolskiego, Lubelskiego.
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89 Nr ewidencyjny 10/2016/P/15/063/KZD.
90 Stan na dzień 30 maja 2018 r.
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Jednostka
organizacyjna NIK
Lp.
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

Delegatura NIK
w Katowicach

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Wojciech
Saługa

pozytywna, mimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

2.

Delegatura NIK
w Katowicach

Forum Organizacji
Pozarządowych
działających
na rzecz osób
niepełnosprawnych
pn. „Razem”

Helena
Budzanowska

pozytywna

3.

Delegatura NIK
w Łodzi

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Witold
Stępień

ocena opisowa

4.

Delegatura NIK
w Łodzi

AD-MED. Marcin Łuszczyński
w Łodzi

Marcin
Łuszczyński

pozytywna

5.

Delegatura NIK
w Krakowie

Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

Jacek Krupa

pozytywna

6.

Delegatura NIK
w Krakowie

Szpital Specjalistyczny
im dr. Józefa Babińskiego
SP ZOZ w Krakowie

Stanisław
Kracik

pozytywna

7.

Delegatura NIK
we Wrocławiu

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Adam
Struzik

ocena opisowa

8.

Delegatura NIK
we Wrocławiu

Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii
sp. z o.o.

Michał
Stelmański

ocena opisowa

9.

Delegatura NIK
we Wrocławiu

Urząd Miejski Wrocławia

Rafał
Dutkiewicz

ocena opisowa

10.

Delegatura NIK
we Wrocławiu

Fundacja Opieka
i Troska z siedzibą
we Wrocławiu

Anna
Kraucz-Miękus

ocena opisowa

11.

Delegatura NIK
w Gdańsku

Urząd Miejski
w Gdańsku

Paweł
Abramowicz

ocena opisowa

12.

Delegatura NIK
w Gdańsku

Centrum Zdrowia
Psychicznego OPTIMMED
sp. z o.o.
sp. komandytowa
z siedzibą w Gdańsku

Blanka
Skrzypkowska-Brancewicz

pozytywna

13.

Delegatura NIK
w Lublinie

Katarzyna Ziarek
Niepubliczny Ośrodek
Zdrowia Psychicznego
„DIALOG” w Chełmie

Katarzyna
Ziarek

pozytywna

1.

Wykaz jednostek
kontrolowanych
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6.2.Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Analiza stanu
prawnego

Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Polski system opieki zdrowotnej jest oparty o zasadę solidaryzmu
i współodpowiedzialności za finansowanie wydatków na zdrowie, a jego
działanie reguluje szereg ustaw.
W art. 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowano
m.in. prawo obywatela do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo.
Do zadań własnych samorządów województw, powiatów i gmin,
należy podejmowanie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
w tym w szczególności działań określonych w ustawie o zdrowiu publicznym oraz Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (art. 2
ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)91. W myśl przywołanych
przepisów działania JST polegać powinny na:
−− promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym (w tym działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom
i innym zachowaniom autodestrukcyjnym);
−− monitorowaniu i ocenie stanu zdrowia społeczności lokalnej oraz edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup tej społeczności;
−− działaniach w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania
zagrożeń i szkód dla zdrowia psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji oraz na analizie adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej;
−− zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym.
Zgodnie natomiast z ustawą o świadczeniach zdrowotnych do zadań własnych gmin, powiatów i województw w zakresie zapewnienia równego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności: opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. Realizacja
działań ukierunkowanych na zapobieganie i leczenie depresji w formie
takiego programu nie jest zadaniem łatwym. Program polityki zdrowotnej stanowi zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki
zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polega-
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91 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011–2015 ustalony został
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128
– wygasło z dniem 31 grudnia 2015 r.), natomiast na lata 2017–2022 rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 458 – weszło w życie z dniem 3 marca 2017 r.).

ZAŁĄCZNIKI
jących na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych
oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców. Oprócz
jasno i precyzyjnie sformułowanych celów realizacji programu (głównych
i szczegółowych), ich horyzontu czasowego, JST zobowiązane zostały
także do zaimplementowania w programach polityki zdrowotnej mierników efektywności, które umożliwiają ocenę skuteczności zaplanowanych
i podejmowanych działań w stosunku do założonych celów. Takie rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę, jak również wymóg w zakresie opiniowania projektów programów JST przez AOTMiT, w ocenie NIK, ukierunkowane
są na zapewnienie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi
przez jednostki samorządowe.
Zadania z zakresu zdrowia publicznego, podmioty uczestniczące w realizacji tych zadań oraz zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego określa ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
Wśród zadań, związanych także ze zdrowiem psychicznym, w tym depresją, określono m.in. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa,
zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa,
edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, promocję zdrowia, profilaktykę chorób, działania w celu rozpoznawania, eliminowania
lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia psychicznego w środowisku
zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji oraz analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa (art. 2). Zadania z zakresu
zdrowia publicznego realizują, współdziałając ze sobą, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne, w tym agencje wykonawcze, a także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia (art. 3). Rada Ministrów,
działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, rozporządzeniem z dnia 4 sierpnia 2016 r. określiła Narodowy Programu Zdrowia
na lata 2016–2020, w ramach którego ustalono m.in. realizację zadań polegających na promocji zdrowia psychicznego i profilaktyce zaburzeń psychicznych, w tym działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom
i innym zachowaniom autodestrukcyjnym, co stworzyło podstawy prawne
do ich systematycznego finansowania.
Uznając, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym
człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy
do obowiązków państwa, Sejm RP uchwalił w dniu 19 sierpnia 1994 r.
ustawę o ochronie zdrowia psychicznego.
Zgodnie z postanowieniami przywołanej ustawy, ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane (art. 1 ust. 1). W działaniach z zakresu ochrony
zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje
społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby
fizyczne i prawne (art. 1 ust. 2).
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Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 r.,
spójna z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007–2015, wprowadziła m.in. upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie
Ochrony Zdrowia Psychicznego należy do zadań własnych samorządów
województw, powiatów i gmin; zadań NFZ oraz ministrów właściwych
ze względu na charakter działań określonych w tym programie. Wymienione działania polegają w szczególności na promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym; a także zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej
opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, (art. 2 ust. 5).
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata
2011–2015 ustalony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2010 r.92, natomiast na lata 2017–2022 rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r.93 Jako podmioty realizujące NPOZP wskazano ministrów właściwych ze względu na cele programu (w szczególności zdrowia, zabezpieczenia społecznego, rodziny, pracy, oświaty i wychowania, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz obrony narodowej),
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz samorządy województw, powiatów i gmin (odpowiednio § 4 ust. 1 rozporządzenia z 2010 r. oraz pkt 1
załącznika do rozporządzenia z 2017 r.). W realizacji zadań wynikających
z NPOZP mogły/ą uczestniczyć również organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne podmioty, które zakresem swojej działalności obejmują cele i zadania programu
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (odpowiednio § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia z 2010 r. oraz pkt 2 i 3 załącznika do rozporządzenia z 2017 r.).
Minister właściwy ds. zdrowia zobowiązany został do kierowania i koordynacji zadań określonych w NPOZP oraz pozostawał właściwy do przyjmowania od podmiotów realizujących zadania rocznych sprawozdań z wykonania zadań w terminie do 15 maja następnego roku (odpowiednio §5 ust. 1
i 2 oraz pkt 4 i 5 załącznika). Przepis art. 2 ust. 7 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zobowiązuje Ministra Zdrowia do przedkładania Radzie
Ministrów w terminie do 30 września każdego roku informacji o realizacji
działań wynikających z NPOZP w roku poprzednim. Rada Ministrów zgodnie z art. 2 ust. 8 tejże ustawy, corocznie w terminie do 31 października,
powinna tę Informację złożyć Sejmowi RP.
Zakres zadań dla poszczególnych podmiotów uczestniczących w realizacji
NPOZP ustalono:
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a) Dla NPOZP obowiązującego w latach 2011–2015 – w załączniku nr 1
w pkt II Cele i zadania Programu – szczegółowy wykaz zadań przyporządkowany celom ogólnym i szczegółowym według podmiotów realizujących.
Minister Zdrowia został zobowiązany m.in. do opracowania programu
zapobiegania depresji w terminie do czerwca 2011 r. z realizacją od lipca
tego roku (pkt 1.2.5.). W rzeczywistości pierwszy dokument o nazwie
„Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2015–2019” został
przyjęty do realizacji w dniu 1 lipca 2015 r.94, a jego rzeczywista realizacja nastąpiła od 2016 r. po aktualizacji dokonanej w dniu 7 kwietnia
2016 r. („Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016–2020
– aktualizacja”).
Dla samorządów wojewódzkich ustalono dwa cele główne: 1) promocja
zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. W ramach tych celów
głównych zobowiązano samorządy wojewódzkie m.in. do opracowania
regionalnego programu promocji zdrowia (pkt. 1.1.2.), programu informacyjno-edukacyjnego sprzyjającego postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającego dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi (pkt 1.3.1.) – z terminem realizacji do czerwca 2011 r.
oraz regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego (pkt 2.4.2.),
który powinien zostać opracowany w terminie do grudnia 2011 r. Realizacja tych programów powinna następować w sposób ciągły począwszy odpowiednio od lipca 2011 r. i od stycznia 2012 r.
b) Dla NPOZP ustalonego na lata 2017–2022 – w załączniku w rozdziale II
Cele i zadania Programu w pkt VIII w celu szczegółowym d) skoordynowanie dostępnych form pomocy i opieki na samorządy województw nałożono obowiązek opracowania lub aktualizacji regionalnych programów
ochrony zdrowia psychicznego.
W ramach tych programów samorządy wojewódzkie powinny ująć zagadnienia związane z depresją.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej szczegółowo określa m.in.: warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zasady i tryb finansowania świadczeń; zasady i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej
jako świadczeń gwarantowanych; zadania władz publicznych w zakresie
zapewnienia równego dostępu do świadczeń; a także zasady funkcjonowania, organizację i zadania NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, zwanej dalej „AOTMiT”.
Zgodnie z przepisami art. 7–9 tej ustawy, JST są zobowiązane do opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.
94 Dane według Informacji o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego w 2015 r. przekazanej Marszałkowi Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów
w dniu 19 października 2016 r. w ramach obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 7 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego.
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Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą zmienione zostały
dotychczasowe przepisy dotyczące programów zdrowotnych. Począwszy
od 1 stycznia 2015 r. JST w miejsce dotychczasowych programów zdrowotnych opracowują wdrażają realizują i finansują programy polityki
zdrowotnej95.
Rozdział 4 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. reguluje kwestie dotyczące programów zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej. Zgodnie z art. 48 ust. 1 tej ustawy (w obecnym brzmieniu) programy zdrowotne
może opracowywać, wdrażać, realizować i finansować NFZ, a programy
polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować
ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. NFZ realizuje programy polityki zdrowotnej zlecone przez ministra właściwego do spraw
zdrowia.
Zakres przedmiotowy programów polityki zdrowotnej określony został
w art. 48 ust 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej96, gdzie wskazano, że programy polityki zdrowotnej dotyczą w szczególności: 1) ważnych
zjawisk epidemiologicznych; 2) innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania
tych problemów; 3) wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych97.
Szczegółowe uregulowania dotyczące tych programów, m.in. w zakresie ich zawartości i formy, wprowadzone zostały do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w dniu 30 listopada 2017 r.98, w związku ze zmianą
art. 48a i określone w obowiązującym od 30 grudnia 2017 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu
polityki zdrowotnej […]99.
Zgodnie z opisem sposobu sporządzenia programu polityki zdrowotnej,
zawartym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 grudnia 2017 r.:
 odnośnie charakterystyki interwencji, należy wskazać wszystkie interwencje (działania), jakie będą realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej, w tym zarówno świadczenia zdrowotne (diagnostyczne i terapeutyczne), jak i działania edukacyjne. Interwencje muszą być
działaniami o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie lub wyni95 Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, w brzmieniu obowiązującym
przed 1 stycznia 2015 r., programy zdrowotne mogły być opracowywane, wdrażane, realizowane
i finansowane przez ministrów, jednostki samorządu terytorialnego lub NFZ.
96 W treści obowiązującej po 1 stycznia 2015 r.
97 Od 30 listopada 2017 r. przepis ten obowiązuje w treści: wdrożenia nowych procedur medycznych
lub przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do zdefiniowanej populacji docelowej
o określonej chorobie lub o określonym problemie zdrowotnym.
98 Na podstawie ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 2110).
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kać z aktualnej wiedzy medycznej. Opis interwencji należy przygotować
w oparciu o dowody naukowe lub rekomendacje, wytyczne, np. lekarskich towarzystw naukowych;
 odnośnie celu programu polityki zdrowotnej i mierników efektywności jego
realizacji, należy określić jeden najważniejszy cel, do którego należy dążyć
podczas trwania programu polityki zdrowotnej. Cel należy sformułować
tak, aby był to oczekiwany i docelowy stan po realizacji programu polityki zdrowotnej. Należy wskazać cele szczegółowe, które mogą odnosić
się do skutków zastosowania danych interwencji w określonej populacji. Należy określić mierniki, które umożliwiają obiektywną i precyzyjną
ocenę stopnia realizacji celów programu polityki zdrowotnej. Mierniki
powinny być istotnym odzwierciedleniem zdarzeń lub faktów występujących w danym programie polityki zdrowotnej oraz powinny być
wyrażone w odpowiednich jednostkach miary. Mierniki muszą dotyczyć
rezultatów, nie zaś podjętych działań. Wartości mierników powinny być
określane według stanu przed realizacją programu polityki zdrowotnej
i po jego realizacji.
W kontrolowanym okresie tożsame co do meritum wskazówki określiła
AOTMiT w ramach praktyk przyjętych w opiniowaniu programów polityki
zdrowotnej, w szczególności w ramach schematu programu100.
Programy polityki zdrowotnej opracowywane, wdrażane, realizowane
i finansowane przez JST, w przypadku gdy dotyczą świadczeń gwarantowanych objętych programami, o których mowa wart. 48 ust. 1, realizowanymi przez ministrów oraz NFZ, muszą być z nimi spójne merytorycznie
i organizacyjnie.
Minister oraz jednostka samorządu terytorialnego sporządza projekt programu polityki zdrowotnej na podstawie map potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 6 wyżej przywołanej ustawy.
Zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej101, projekt
programu polityki zdrowotnej jest przekazywany do AOTMiT w celu jego
zaopiniowania. Prezes AOTMiT wydaje opinię na postawie kryteriów stanowiących podstawę zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej,
jako świadczenia gwarantowane. Zgodnie z art 31a ww. ustawy, kryteria
te obejmują m.in. skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo oraz stosunek
kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych.
W badanym okresie opinie AOTMiT dotyczące projektów programów
polityki zdrowotnej nie miały charakteru wiążącego. Istotne zmiany
w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych raz niektórych innych ustaw102. I tak:
 zmiana art. 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, uzależniła rozpoczęcie wdrażania, realizacji i finansowania programu polityki
100 Zamieszczonego na stronie internetowej AOTMiT wraz ze wskazówkami dotyczącymi
planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej.
101 Przed 1 stycznia 2015 r. art. 48 ust 2a i 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
102 Dz. U. poz. 2110.
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zdrowotnej od uzyskania pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii Prezesa AOTMiT. Podmiot, który otrzymał warunkowo pozytywną
opinię, zobowiązany został do wprowadzenia do projektu stosownych
zmian przed rozpoczęciem jego realizacji;
 rozszerzenie dotychczasowych regulacji ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej o art. 48aa, wprowadziło nowe rozwiązanie dające JST możliwość opracowania programu polityki zdrowotnej w oparciu o rekomendację wydaną przez Prezesa AOTMiT. Rekomendacja ta dotyczy zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów
i odnosi się do konkretnej choroby lub problemu zdrowotnego. Od dnia
opublikowania rekomendacji Prezesa AOTMiT podmiot opracowujący
projekt programu polityki zdrowotnej zobowiązany jest do jej uwzględnienia. Przed rozpoczęciem jego wdrażania, realizacji i finansowania
winien przesłać do AOTMiT jedynie oświadczenie o zgodności projektu
programu polityki zdrowotnej z rekomendacją.
Według projektodawcy nowelizacji ustawy o świadczeniach ustawy opieki
zdrowotnej103, rekomendacja Prezesa AOTMiT ma umożliwić podmiotowi
sporządzającemu projekt programu polityki zdrowotnej przygotowanie
go we właściwy sposób oraz spowodować przyspieszenie procedury przygotowania takich programów przez JST. Zmiany te weszły w życie z dniem
30 listopada 2017 r.104
Do wyboru realizatorów programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych
(art. 48b ust. 6 ustawy). W przypadku programów polityki zdrowotnej
wyboru realizatora tego programu dokonuje się w drodze konkursu ofert
na zasadach określonych w art. 48b ustawy o świadczeniach zdrowotnych.
NFZ dokonuje wyboru realizatora programu zdrowotnego i zawiera z nim
umowę na zasadach i w trybie określonych dla umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 48b ust. 5).
Zasady dofinansowania programów zdrowotnych i programów polityki
zdrowotnej przez JST (inne niż realizowane przez tę jednostkę) określone
zostały w art. 48c ustawy, natomiast zasady przekazywania przez NFZ
środków na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych
niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych określone zostały
w art. 48d.
W sposób ogólny rolę województw, powiatów i gmin, wskazując, że do
ich zadań własnych należy m.in. promocja i ochrona zdrowia (w przypadku
powiatów i województw) oraz ochrona zdrowia (w przypadku gmin) określają przepisy:
−− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
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103 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy – Nr druku: 1791.
104 Przy czym pierwszej okresowej weryfikacji założeń zgromadzonych projektów programów
polityki zdrowotnej AOTMiT ma dokonać w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie
zmian do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
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−− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
−− ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Główne zadania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony
zdrowia można w skrócie określić, jako: uprawnienia i obowiązki organu
założycielskiego/właściciela podmiotu leczniczego, promocję zdrowia,
zadania dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, w tym zapobiegania.
W § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r.
w sprawie priorytetów zdrowotnych, ustalono jako priorytet zapobieganie,
leczenie i rehabilitację zaburzeń psychicznych.
Sposób, adresatów oraz terminy przekazywania informacji o realizowanych
i planowanych do realizacji programach zdrowotnych/programach polityki
zdrowotnej, a także wzory dokumentów sprawozdawczych zawierających
informacje o ww. programach określone zostały przez Ministra Zdrowia
w dwóch rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy
o świadczeniach zdrowotnych. Były to: rozporządzenie z dnia 25 sierpnia
2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych
oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje oraz rozporządzenie
z dnia 28 października 2015 r. o tym samym tytule. Wspomniane akty normatywne precyzowały zakres obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu
do poszczególnych JST (gmin, powiatów oraz samorządów województw).
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, świadczeniobiorcy przysługuje świadczenie gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Natomiast zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego opieka
zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi realizowana
jest w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej – w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach pomocy
społecznej. Przepis ten obejmuje swoim zakresem również osoby z takimi
zaburzeniami zachowania, jak zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
w tym epizod depresji o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, zaburzenia
depresyjne nawracające, uporczywe zaburzenia nastroju (według klasyfikacji ICD 10 – F31-F43). Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, to samorząd województwa zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności
z liczby i struktury społecznej ludności województwa tworzy i prowadzi
podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Pierwszym etapem rozpoznawania zaburzeń psychicznych jest diagnostyka, którą prowadzi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jednocześnie, stosownie do art. 57 ust. 2 pkt 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych,
świadczeniobiorca może uzyskać dostęp do psychiatry bez skierowania
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważnym elementem opieki nad osobami chorymi psychicznie, które kontynuują leczenie i rehabilitację w trybie ambulatoryjnym, jest ich środowisko
rodzinne, zawodowe, a niekiedy wsparcie opieki społecznej, organizowane
przez jednostki samorządu terytorialnego.
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określa zasady
wykonywania działalności leczniczej; zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami,
zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych oraz zasady
sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Zgodnie z art. 3 ust. 1 przywołanej ustawy, działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, a świadczenia te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Działalność lecznicza
może również polegać na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych
oraz metod leczenia (art. 3 ust. 2).
Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w działalności kontrolowanych jednostek określały art. 8, 9 oraz art. 11
ust. 1 i 15 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych105.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.

z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(Dz. U. z 2017 r. poz. 882, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510,
ze zm.).
4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.

z 2018 r. poz. 160, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.

z 2018 r. poz. 913, ze zm.).
7.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 995, ze zm.).

8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, ze zm.).
9. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U.

z 2017 r. poz. 524 ze zm.).
10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.).
11. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1508).
12. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1492).
13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.

poz. 395, ze zm.).
14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2016 r. poz. 922).
15. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, ze zm.).
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492).
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 24, poz. 128); wygasło z dniem 31 grudnia 2015 r.
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Naro-

dowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022
(Dz. U. poz. 458); weszło w życie z dniem 3 marca 2017 r.
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie

przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. Nr 163, poz. 1024); uchylone z dniem 28 listopada 2015 r.
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20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej
oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz. U. poz. 1867);
uchylone z dniem 1 stycznia 2017 r.
21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szcze-

gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760);
uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r.
22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w spra-

wie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, ze zm.);
uchylone z dniem 13 stycznia 2018 r.
23. Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2015–2019106.
24. Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016–2020107.

106 Projekt programu z dnia 11 maja 2015 r. został zaakceptowany, jednakże nie doszło do jego
realizacji.
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107 Program opatrzony został adnotacją o treści „aktualizacja 2016”.
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Zdrowia
8. Rzecznik Praw Pacjenta
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
10. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
11. Komisja Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
12. Komisja Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
13. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
14. Komisja Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
15. Komisja Budżetu i Finansów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
16. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
17. Prezes NFZ
18. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
19. Marszałek Województwa Lubelskiego
20. Marszałek Województwa Łódzkiego
21. Marszałek Województwa Małopolskiego
22. Marszałek Województwa Mazowieckiego
23. Marszałek Województwa Śląskiego
24. Prezydent Wrocławia
25. Prezydent Gdańska
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6.5 Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6 Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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